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Анотація: 
Робота присвячена питанням  формування креативного та критич-

ного мислення на уроках української мови та літературного читання, а та-

кож реалізації літературних проєктів. 

 Тема практичного посібника демонструє підходи і шляхи, іннова-

ційні технології, методи і прийоми, що сприяють формуванню креативних 

літературних навичок учнів початкової ланки. 

У роботі подано збірники дитячих творів: «Казковий словограй 

№1», «Казковий словограй №2» - «Чудернацькі пригоди у місті Фла-

вель» і «Казковий словограй №3» -  «Таємниці дивовижної України», 

- присвячений 30-річчю Незалежності Батьківщини і надрукований для за-

гальношкільного конкурсу «Школобачення» у номінації «Збірки дитячих 

творів».  

Цінність даного практичного посібника в тому, що подано колекти-

вні збірники дитячих казок, що сприяють успішній мовній підготовці уч-

нів, вдосконаленню в них естетичного, історичного й культурного сприй-

няття світу, вироблення власного мовленнєвого стилю, а також розвитку 

предметних дослідницьких й життєвих аналітичних навичок, що відпові-

дає Концепції «Нова українська школа» та широкому спектру практичного 

використання, як на уроках літературного читання, позакласного читання, 

для переказів та диктантів учням початкової і середньої ланки так і в поза-

класній роботі загальноосвітніх шкіл. 
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ПЕРЕДМОВА 

 
Кардинальне оновлення змісту освіти в Україні, новітні інформа-

ційні технології, уведення нових стандартів освіти ставлять нові завдання 

перед початковою освітою. Вільна особистість, готова до  змін, саморозви-

тку,  самореалізації, навчання впродовж життя – основні пріоритети Нової 

української школи.  

Перед сучасною школою постає ціль виховати особистість, здатну 

до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій 

шлях у житті, зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою 

завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху 

в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред’являє високі вимоги до ді-

яльності людини, тому конкурентоспроможною може бути лише по-спра-

вжньому компетентна особистість.  

Метою реалізації проектів «Казковий словограй» є  всебічний роз-

виток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння 

вчитися, формування повноцінних мовленнєвих, читацьких умінь і нави-

чок, креативного і критичного мислення, літературних смаків, розширення 

словникового запасу, розвиток уяви та фантазії, патріотичне виховання ді-

тей і розквіт творчих здібностей учнів у цілому. Саме відчуття дитини в 

ролі автора є потужною мотивацією до пізнання і творення нового. 

 Актуальність навчально-методичного посібника розкривається тим, 

що учні демонструють свою творчість, цікавість і причетність до літерату-

рної гілки України. 

Новизна даного посібника полягає у формуванні креативних літера-

турних навичок учнів, пробудження інтересу до читання, до власної твор-

чості, ініціативності та активності в  НУШ шляхом публікації власних тво-

рів.   

По-перше, праця учня над втіленням творчого задуму заохочує до 

читання, аналізу і критичного сприйняття літератури в цілому. Генрік Іб-

сен писав: «Творять не тільки письменники, а й читачі.» Написання 

власного оповідання, казки, вірша, складання кросворду чи тесту за прочи-

таним твором – це реалізація діяльнісного підходу НУШ. А кінцевий про-

ект  - збірник дитячих казок «Таємниці дивовижної України» свідчить про 

систематичне втілення діяльнісного підходу на уроках української мови, 

літературного читання та інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

 Діяльнісний підхід в освіті є альтернативним методу  пасивного за-

своєння знань. Він дозволяє досягти освітніх цілей, що втілюють потреби 

суспільства і держави. Тобто, у процесі і результаті використання форм, 

прийомів і методів діяльнісного освітнього процесу народжується особис-

тість, яка вміє обирати, конструювати, програмувати різні види діяльності; 

розуміє, застосовує знання на практиці, аналізує, синтезує, оцінює  різні 



5 
 

види діяльності (мислить критично) для задоволення потреб у саморозви-

тку,  самореалізації. Діяльнісний підхід спрямовує освітній процес на ро-

звиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості; засто-

сування теоретичних знань на практиці; формування здібностей до само-

освіти; формування здібностей до командної роботи; успішну інтеграцію в 

соціум. [9] 

         По-друге, для втілення ідеї написання власного твору є потреба в 

проведенні дослідницької роботи. Для реалізації творчого проєкту «Каз-

ковий словограй №3» проводилася низка досліджень історії, пам’яток і ви-

значних місць України. [Додаток 3] 

 Дослідницький метод навчання дає можливість  вчителю реалізу-

вати  змістові лінії мовно-літературної освітньої галузі «Досліджую медіа», 

«Досліджую мовлення» в початковій школі.  

 Новою в  мовно-літературної галузі Типової освітньої програми  і 

під керівництвом  Савченко О.Я., є змістова лінія «Досліджуємо медіа». В 

програмі під керівництвом Савченко О.Я. зазначаються, що змістова лінія 

«Досліджуємо медіа» передбачає роботу з доступними медіапродуктами, а 

саме: аналіз, інтерпретацію, критичне оцінювання інформації в медіате-

кстах та використання її, створення простих медіапродуктів. У процесі ре-

алізації цієї лінії учні сприймають прості медіапродукти, колективно обго-

ворюють їх зміст і форму, розповідають, про що в них ідеться, визначають 

кому і для чого призначений медіапродукт, пояснювати зміст вербальної і 

невербальної інформації в медіа-продуктах, висловлювати свої думки з 

приводу прослуханих чи переглянутих медіа-продуктів (коміксів, дитячих 

журналів, реклами), створювати прості медіа-продукти (листівки, смс-по-

відомлення, фотоколаж тощо) з допомогою інших осіб.  Змістова лінія «До-

сліджуємо мовні явища» у програмі, створеної під керівництвом Савче-

нко О.Я., спрямована на дослідження учнями мовних одиниць і явищ з ме-

тою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної ви-

мови та правил українського правопису, формування в молодших школярів 

умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя. [9]  

Також у межах цієї змістової лінії учні опановують виражальні за-

соби художніх текстів, що в цілому сприяє творенню індивідуального 

стилю мовлення. Реалізація зазначених змістових ліній початкового курсу 

мовно-літературної освіти має здійснюватися комплексно. Дібрані на кож-

ний урок завдання утворюють цілісну систему, спрямовану на формування 

умінь вільно володіти українською мовою і вміло використовувати її для 

вирішення життєво важливих завдань.  

Основу дослідницької діяльності складають  розвиток пізнавальних 

умінь і навичок учнів; уміння орієнтуватися в інформаційному просторі; 

уміння самостійно конструювати свої знання; уміння інтегрувати знання з 

різних галузей наук; уміння критично мислити. В.Сухомлинський наголо-

шував: „Вмійте щодня відкривати перед дитиною щось нове, і відкривати 
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так, щоб навколишній світ заграв перед нею всіма барвами веселки. Зав-

жди залишайте щось недоказане, щоб дитині не раз хотілося повернутися 

до того, про що вона дізналася”. Надзвичайно важливим є формування пі-

знавального інтересу. Головне завдання - створити оптимальні умови для 

прояву пізнавальної активності всіх дітей. І саме залучення учнів до напи-

сання власних авторських творів  - є проявом дослідницької роботи. 

По-третє, створення збірника казок  «Таємниці дивовижної Укра-

їни»  - є полотнищем національно-патріотичного виховання школярів, 

адже учні пізнають історію України, її пам’ятки і  визначні місця. Така ді-

яльність ефективно розвиває в дітях здатність  й готовність виявляти по-

вагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і му-

льтикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної куль-

турної ідентичності, творчого самовираження. 

 Видатний український педагог Г.Ващенко звернув увагу на те, що 

високий темп розвитку учнів початкових класів вимагає якнайширшого за-

лучення їх до активної навчальної й громадської діяльності. А тому почат-

кова школа «мусить використовувати кожний момент своєї роботи не 

тільки для того, щоб дати учням знання, а й для того, щоб виховувати з них 

повновартісних, всебічно розвинутих людей і добрих громадян своєї Бать-

ківщини». І саме приналежність до колективного видання збірника творів 

присвяченого 30-річчю Незалежності України є проявом патріотичного 

духу учнів. 

Отже, за роки навчання в Новій українській школі учні мають набути 

достатній власний досвід культури спілкування і співпраці у різних видах 

навчальної діяльності, самовираження у творчих видах завдань. Саме тво-

рчість і креативність є вагомим фундаментом для формування ключових 

компетентностей НУШ. «Найвище завдання будь-якої творчості – 

знайти незвичайне в звичайному і звичайне у фантастичному», – саме так 

у свій час сказав видатний філософ Дені Дідро. Тому є важливим  спілку-

вання державною мовою, громадянська компетентність і загальнокульту-

рна грамотність. Інтеграція цих компетентностей впроваджується на уро-

ках української мови, літературного читання і курсу «Я досліджую світ». 

Діяльнісний підхід у процесі творчої, дослідницько-пошукової роботи на 

уроках української мови та літературного читання  демонструє високі по-

казники формування ключових компетентностей учнів. 

Цінність даного практичного посібника в тому, що подано колективні 

збірники дитячих казок, що сприяють успішній мовній підготовці учнів, 

вдосконаленню в них естетичного, історичного й культурного сприйняття 

світу, вироблення власного мовленнєвого стилю, а також розвитку предме-

тних дослідницьких й життєвих аналітичних навичок, що відповідає Кон-

цепції «Нова українська школа» та широкому спектру практичного вико-

ристання, як на уроках літературного читання, позакласного читання, для 

переказів та диктантів учням початкової і середньої ланки так і в позакла-

сній роботі загальноосвітніх шкіл. 
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РОЗДІЛ І 

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО ЦИКЛУ 

Процес створення літературного проекту  - збірника дитячих творів 

складається з 3-х етапів. 

У 1-му класі дуже важливо проводити уроки інсценізації казок. Від-

чувши себе персонажем твору, дитина поринає у світ мистецтва та  фанта-

зії, де в повній мірі розвивається уява та сприйняття молодшого школяра. 

В. Сухомлинський закликав про те, що «Діти повинні жити у світі краси, 

гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості.» 

Казка  повинна виступати як змістовна основа навчання на ранньому 

етапі. Присутність вимислу, фантастичності в казці робить її більше цін-

ною в порівнянні з іншими літературними жанрами. Казка, наповнена опи-

сами чудес, незвичайними подіями, подіями, зустрічами із чарівниками, 

феями, що володіють чудодійною силою, мимоволі приковує до себе увагу 

дітей, задовольняє певні потреби віку: потреба до перевтілення, інтерес до 

всього незвичайного, таємничого, котре дитина відчуває в казці як повсяк-

денне. Дитина шкільного віку, слухаючи казку й відчуваючи існування фа-

нтастичного героя як реальне, співчуває йому й переживає. Здатність до 

співпереживання й уяви народжує самостійну творчу діяльність дітей, фа-

нтазію.  

На початку 2-го класу потрібно залучити учнів до загальношкільної, 

міської чи обласної бібліотеки  для дітей з метою систематичного читання 

літературних творів. Це актуально зробити, коли дитина в змозі самостійно 

обрати книгу, прочитати і повернути у вказані строки. Цей прийом є клю-

човим в утворенні літературних смаків дитини.           

Підтримка читання – це стратегічно важливий елемент культури, ін-

струмент підвищення інтелектуального потенціалу нації, творчого розви-

тку особистостей та соціальної активності українського суспільства. Су-

часний навчально-виховний процес спрямований на виховання учня – 

суб’єкта культури і власної життєтворчості. Школа, учитель, класний кері-

вник мають забезпечити духовний розвиток і саморозвиток особистості, 

навчити вихованців мистецтву творити себе і своє життя. Велику роль у 

цьому процесі відіграє книга. Декарт переконував, що «читання книги – це 

ніби розмова з найкращими людьми минулих століть». Тому пропаганда 

читання, виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури, 

формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, до-

відковим апаратом, розвиток пізнавальних інтересів – пріоритетні напря-

мки спільної діяльності педагогів, бібліотеки, батьків.  
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Також актуальним методом є читання та популяризація сучасної  

дитячої літератури, зокрема рідного краю. Було презентовано книги: 

«Пригоди Р-р-Ральфа» юної письменниці Софії Сови; «Казки від дяді Віті» 

Віктора Васильчука, «Подарунок із Романівки» Світлани Соболевської. Це 

творчість дитячих письменників Житомирщини. 

Було проведено «урок-відкриття», на якому учні побачили збірки, 

послухали казки та уривки оповідань, обговорили в групах. На етапі реф-

лексії, учням була запропонована вправа для обговорення: «А, що би ви за-

питали у автора збірки, якби випала нагода зустрітися?…»  

Наступним кроком був метод «буккросинг»,  в українському пере-

кладі, книгообіг. Спочатку учень бере книгу додому, читає її протягом де-

кількох днів та естафетою передає однокласнику. І так за місяць книга по-

дорожує по дитячих домівках.  

Наприкінці 2-го класу можна розпочати навчити дітей заповнювати 

паспорт прочитаної книги. 

Паспорт прочитаного твору читача 2-го класу 

ПІП____________________________________________________________________________ 

Назва  твору  «_____________________________» 

1.Хто автор твору? 

 

2.Хто головний герой твору? Напиши свою думку про нього. 

_______________________________________________________________________________ 

4.Яка подія тобі запам’яталася найбільше? 

______________________________________________________________________________ 

4.Стисло напиши хід подій. 

______________________________________________________________________________ 

5.Які незнайомі слова тобі зустрілись? Випиши 

їх._____________________________________________________________________________ 

6. Напиши листа другу і порадь йому прочитати цей твір. Почни відгук про твір словами 

«Книжка мені сподобалася( не сподобалася), тому що….. 

______________________________________________________________________________ 

7. Уяви себе автором  і напиши продовження, або зміни кінцівку твору 

_______________________________________________________________________________ 
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Ключовим елементом мотивації до літературної творчості була пре-

зентація власної  авторської збірки «Слово серцем», адже діти беруть при-

клад для наслідування з учителя. В. Сухомлинський стверджував що «ми 

повинні думати про те, що вкладаємо в душу людини… Вірте в талант і 

сили кожного учня». [6] 

  Згодом учнів було  залучено до загальношкільних  творчих і літера-

турних конкурсів «Школобачення», «Велич подвигу не підвладна часу», на 

яких  школярі декламували вірші про Україну зі збірника «Слово серцем». 

Саме участь у подібних заходах сприяє розвитку творчого потенціалу ді-

тей. 

Отже, підтримка читання, буккросинг, популяризація сучасної літе-

ратури земляків, ведення паспортів прочитаних творів, участь у шкільних 

літературних конкурсах, – всі ці методи та прийоми сприяють розвитку 

творчої особистості. 

 

ІІ РОЗДІЛ 

ДОСЛІДНИЦЬКА І ТВОРЧО-ПОШУКОВА РОБОТА З УЧНЯМИ ПО-

ЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ПРОТЯГОМ ДРУГОГО ЦИКЛУ НАВЧАННЯ В 

НУШ 

 

  

ІІ етап для втілення проєктів  розпочинається вже у 3-му класі. Пси-

хічний розвиток дітей 8-9 років має свої особливості. Діти спокійні й ува-

жні на уроках. Добре виконують стандартні завдання, вміють діяти за зра-

зком. Через завершення спеціалізації лівої півкулі, що відповідає за раціо-

нальне мислення, у дітей пробуджується здатність до логічного й абстрак-

тного мислення; швидко формуються умовні рефлекси; навички міцні і 

стійкі до зовнішнього гальмування. Дещо уповільнюється розвиток уяви і 

творчих здібностей. Щоб запобігти пригніченню лівою півкулею діяльно-

сті правої, варто постійно стимулювати в учнів креативність, включати у 

навчальний процес творчі завдання. Тому на уроках  української мови  до-

цільно використовувати методи розвитку критичного та креативного 

мислення: «Сенкан», «Фішбоун» та «Криголам» . 

Сенкан – це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово «сенкан» по-

ходить від французького слова «п’ять» і означає вірш у п’ять рядків. 

1. Перший рядок – тема (іменник). 

2. Другий – опис теми (два прикметники). 

3. Третій – називає дію, пов’язану з темою, складається з трьох діє-

слів. 
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4. Четвертий рядок – фраза, переважно з 4-х слів, висловлює став-

лення до теми, почуття. 

5. Останній рядок – одне слово – синонім до слова(теми), ніби ви-

сновок вірша 

   Сенкан допомагає узагальнити інформацію, формулювати щось складне 

декількома словами. Як правило, на його написання багато часу не потрі-

бно, його пишуть кілька хвилин. [11] 

  При роботі з даним прийомом вчитель вирішує відразу безліч найва-

жливіших завдань:  вивчений на занятті матеріал набуває якогось емоцій-

ного забарвлення, що сприяє його глибшому засвоєнню,  відпрацьову-

ються знання про частини мови,  знання про речення,  уміння дотримува-

тись певної інтонації,  значно активізується словниковий запас дітей, удо-

сконалюється навик використання в мові синонімів, антонімів,  активізу-

ється і розвивається розумова діяльність, удосконалюється уміння вислов-

лювати власне відношення до чого-небудь.                                                                                   

Простота форми  цього прийому, що  здається на перший погляд, насправді  

приховує сильний, багатогранний інструмент для  рефлексії.  Адже оціню-

вати  інформацію, викладати думки, відчуття і уявлення в декількох сло-

вах, насправді, не так вже й легко.  Але це складна і плідна робота, як для 

вчителя, так і для дитини. Звичайно ж,  уміння вигадати сенкан вимагає від 

дитини певної підготовки, а від вчителя ретельно продуманої, планомірної 

роботи. Доцільно спочатку пропонувати дітям для прослуховування готові 

сенкани. Наприклад: 

 Сенкан «Казка» 
1.Казка. 

2. Фантастична, повчальна. 

3. Зацікавлює, подорожує, дарує. 

4.Повчальна казка зацікавлює дітей. 

5. Вигадка. 

Важливим прийомом розвитку творчого потенціалу є «Фішбоун» 
(з англійської «риб'яча кістка») – прийом критичного мислення, сенс 

якого полягає у встановленні причинно-наслідкових зв'язків між об'єктом 

аналізу і факторами, які на нього впливають.  

В основі прийому – схематична діаграма у формі риб'ячого скелета, 

що дозволяє наочно продемонструвати причини конкретних подій, явищ і 

проблем, а також їхні наслідки та зробити узагальнення і відповідні висно-

вки. Цей прийом універсальний, його можна використовувати під час ви-

вчення будь-якої навчальної дисципліни. 

Прийом «Фішбоун» надає можливість: 
 візуалізувати взаємозв'язки між причинами і наслідками; 

 ранжувати фактори за ступенем їх значущості; 

 розвивати критичне мислення; 

 організувати роботу учасників в парах або групах. 

Сенс складових «Риб'ячого скелету»  
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«Риб'ячий скелет» включає 4 блоки інформації: 

 голова – проблемна ситуація чи запитання; 

 верхні кістки скелету – ключові причини, що зумовили виникнення 

певної події чи явища, яке аналізується; 

 нижні кістки скелету – факти, що підтверджують наявність за-

значених причин; 

 хвіст – відповідь на поставлене запитання, висновки та узагаль-

нення. 

Цей прийом найефективніше застосовувати під час уроків узагальнення та 

систематизації, коли учні вже добре засвоїли навчальний матеріал, при 

цьому всі відомості ще необхідно звести в єдину систему. 

При роботі з прийомом дотримуйтесь наступного порядку дій. 

1. Ознайомлення школярів з правилами: поясніть зміст складових «ри-

б'ячого скелету» та зазначте, що чим важливіші фактори, тим ближче 

до голови вони мають розташовуватись. 

2. Об`єднання учнів за певним принципом: цей прийом можна впрова-

джувати як для індивідуальної, парної, так і групової роботи. Групо-

вий формат – найцікавіший, адже передбачає поєднання декількох 

точок зору в процесі аналізування проблемного питання. При цьому 

для максимальної ефективності такого формату роботи кількість 

учасників у групі не має перевищувати 5 осіб. 

3. Заповнення відповідного бланку. Для роботи з прийомом учитель 

має попередньо роздрукувати бланки із зображенням риб'ячого ске-

лету, на якому учні записуватимуть власні судження щодо проблем-

ного питання. Або ж учні можуть накреслити таку схему власноруч.  

4. Презентація проєктів. За результатами роботи учні доповідають пе-

ред класом, аргументуючи свої висновки та відповідаючи на питання 

однокласників. 

Познайомити з цим прийомом наймолодших школярів можна на уроках 

української мови при вивченні частин мови, на уроках літературного чи-

тання, щоб піднімати будь-які питання щодо причин поведінки чи дій го-

ловних героїв будь-яких творів. Також за допомогою схематичної діаграми 

учням буде просто пояснити, що будь-яка ситуація має свої причини і нас-

лідки. 

В залежності від вікової категорії учнів, бажання і фантазії учителя 

схема може мати горизонтальний або вертикальний вигляд. Для молод-

шого шкільного віку більш природня форма риби — горизонтальна. Після 

заповнення разом з учнями можна намалювати фігуру вздовж скелету і за-

гадати бажання, щоб золота рибка і надалі допомагала вирішувати будь-

яку життєву проблему. [12] 

Застосування метода Фішбоун на уроці 
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Схема Фішбоун може бути використана в якості окремого методич-

ного засобу для аналізу будь-якої ситуації, або виступати як стратегія ці-

лого уроку.  Ефективно його застосовувати під час уроку узагальнення та 

систематизації знань, коли матеріал з теми вже розглянутий і необхідно всі 

вивченні поняття упорядкувати в єдину систему,  що передбачає розкриття 

і засвоєння зв’язків і відносин між її елементами.   

Для цього, учням пропонується інформація (текст, відеофільм) про-

блемного змісту  і схема Фішбоун для систематизації цього матеріалу. За-

повнювати схеми можна як в індивідуальній так і в груповій формі. Важ-

ливим етапом застосування технології Фішбоун є презентація  власних ре-

зультатів заповнення. Вона повинна підтвердити комплексний характер 

проблеми в взаємозв’язках усіх її причин та наслідків. Іноді при заповненні 

схеми учні зіштовхуються з тим, що причин обговорюваної  проблеми бі-

льше, ніж аргументів, підтверджуючих її наявність. Це може виникати вна-

слідок того, що передбачувань і в житті завжди більше, ніж фактів, що їх 

підтверджують. А тому деякі нижні кісточки можуть так і залишитися віль-

ними. Далі в ході уроку вчитель самостійно визначає дії  — пропонує або і 

далі досліджувати  проблему, або спробувати визначити її розв’язання.   

Оволодівши технологією  Фішбоун, учитель може з успіхом її засто-

совувати на будь-якому уроці. Етап уроку з застосуванням методу Фіш-

боун передбачає дослідницький характер. [12] 

Форми роботи на уроці: 
• Індивідуальна робота. Всі учні отримують для аналізу однаковий 

текст і перед кожним стоїть мета — заповнити схему «Рибний скелет» на 

протязі 10 хвилин. Після відбувається обговорення результатів, обмін ду-

мками і заповнення загальної схеми на дошці. 

• Робота в групах. Клас ділить на групи. Кожна група отримує свій 

текст. Читання тексту відбувається індивідуально, а його обговорення  – в 

групах. Загальна схема Фішбоун заповнюється  на основі думок груп. 

 Застосування технології Фішбоун розвиває вміння працювати в 

групі, аналізувати текст, виділяти основні події і шукати їх причини, уза-

гальнювати і робити висновки.  Основна мета методу — стимулювати тво-

рче і розвивати критичне мислення у дітей, що відповідає головній задачі 

школи в наш час. 

Прийом «Фішбоун» дозволяє структурувати причини і фактори, що 

лежать в основі певної проблемної ситуації та наочно побачити причинно-

наслідкові зв'язки в ній.  
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Так, наприклад, на уроці української мови можна використати  при 

закріпленні вивченого матеріалу про фразеологізми. Отже, темою для ана-

лізу, наприклад, є «фразеологізми». При обговоренні учні фіксують осно-

вні фразеологізми. Наступним кроком подальшої роботи  - це пояснення 

значення.  У висновку, що  знаходиться у «хвості скелета риби» учні аргу-

ментують необхідність використання фразеологізмів для збагачення мов-

лення. 

Наприклад: 

Голова риби «Фразеологізми»  

Скелет: 

 Бачити смаленого вовка - бути обізнаним. 

 Бити лихом об землю - не журитися й не зважати на прикрі 

обставини. 

 Вилами по воді писано - невідомо, як буде. 

 Вискочити як Пилип з конопель - несподівано й недоречно. 

 Гордіїв вузол - заплутані обставини, складнощі. 

Хвіст – збагачення мовлення. 

Пізнавальним методом на уроках української мови у 3-4 класах є 

прийом «Криголам». Метод «Криголам» долає кригу відчуженості. На по-

чатку заняття на уроках української мови та читання можна використову-

вати цей метод. Він сприяє активізації роботи учнів на уроці, допомагає 

організувати їх діяльність, створює атмосферу доброго настрою, щирості, 

відвертості. Потрібно написати слово по буквах вертикально, а характери-

зувати з початкових літер горизонтально. [13] 

Наприклад: 1. Відгадайте загадку. Прекрасна дівчина прийшла, Чу-

дові квіти принесла, Прикрасила сади і парки. Як звуть цю гарну господа-

рку? (Весна) 2. За початковими літерами дайте характеристику цій порі 

року, наприклад: 

В – весела, вітряна,  

Е – енергійна, емоційна,  

С – сонячна, святкова, 

Н – ніжна, незвичайна,  

А – активна.  

Доцільно використовувати при вивченні нових словникових слів на 

початку уроку української мови. Наприклад: слово «океан» 

Одинокий 

Кораловий 

Експресивний 

Атлантичний 

Німий 

Також можна використовувати на уроках української мови харак-

теризуючи вивчену частину мови. Наприклад «дієслово»: 
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Діє 

Ілюструє 

Єднає 

Стоїть 

Ліпить 

Орудує 

Визначає 

Очолює 

Так як розвиток критичного мислення — це дуже важливий аспект 

не лише у навчанні, а і в повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні 

вчинки — це дії твої і твоїх дітей. Навчити дітей мислити критично — озна-

чає правильно поставити запитання, направити увагу в правильне русло, 

вчити роботи висновки та знаходити рішення. Для того, щоб кожна дитина 

могла розвинути свої творчі можливості, необхідне розумне керівництво з 

боку вчителя. І саме використання методу «криголам» сприяє активізації 

критичного та аналітичного мислення 

Продуктивним методом на уроках літературного читання є ме-

тод «Експрес-сюжет». Його доречно впроваджувати з метою розвитку 

зв’язного мовлення, створення основи сюжету, власної  історії чи казки. 

Наприклад, вчитель задає низку питань: 

«Як звати твого героя?» 

«Як він виглядає?» 

«У нього незвичайне ім’я?» 

«Де він зараз знаходиться?» 

«Опиши місце?» 

«Це незвичайна країна?» 

«Хто її мешканці?» 

«Опиши прикметниками» 

«Як ти уявляєш?» 

«Персонаж щось загубив там?» 

 «Що саме?» 

«Хто прийшов на допомогу?» 

«Що було далі?» 

«Опиши дієсловами» 

«Як закінчилася пригода?» 

«Усі щасливі?» 

Такий питальний ланцюг допомагає дитини максимально підклю-

чити свою уяву, активізувати фантазію та керувати власним сюжетом, що 

стане основою написання казки. 

Мова – це складний психологічний процес, який неможливо оціню-

вати, розвивати окремо від мислення або сприймання. Навчальний мате-

ріал, поданий у вигляді цікавої захоплюючої історії, сприяє розвитку 

особистісних якостей, демонструє унікальність уяви кожної дитини, 



16 
 

дозволяє проявити активність та творчість. Оскільки сучасні діти ба-

гато часу проводять онлайн, реальне спілкування стає мистецтвом, якому 

потрібно навчати. Для цього чудово підходить метод «сторітеллінга». 

Сторітеллінг (у перекладі з англійської story означає історія, а telling 

– розповідати; отже, сторітеллінг – це розповідь історій) – це мистецтво 

захоплюючої розповіді та передачі за її допомогою необхідної інформації 

з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача. Ця 

методика була розроблена та успішно випробувана на особистому досвіді 

Девідом Армстронгом, головою міжнародної компанії Armstrong 

International. 

У процесі створення сторітеллінга Девід Армстронг врахував відо-

мий психологічний фактор: історії значно легше сприймаються, вони 

більш захоплюючі та цікаві, ніж правила або директиви. Після того, як лю-

дина вислухала вас, вона починає вам довіряти. Вам же стає значно прос-

тіше переконати її у чомусь та мотивувати.[14] 

В. Сухомлинський писав, що «Словесна творчість – це могутній засіб 

розумового розвитку людини, перед якою відкривається світ. З того часу, 

як слово стає для дитини інструментом, за допомогою якого твориться нова 

краса, дитина піднімається на нову сходинку бачення світу, досягає якісно 

нового етапу у своєму, духовному розвитку. Їй хочеться у слові виразити 

своє захоплення, свій подив перед красою світу». [6] 

Сторітеллінгом зацікавлені педагоги та психологи у всьому світі, 

оскільки пояснення матеріалу у формі розповіді історій розвиває в учнів 

уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіти. Сторітеллінг може бути 

застосований у будь якому місці та у будь який час. Історії дозволяють ро-

зповісти про те, як приймаються рішення та будуються стосунки. Через об-

мін історіями, вибудовуючи емоційні зв’язки, учні та вчителі створюють 

правильні й більш якісні взаємостосунки. 

Чому сторітеллінг є ефективним методом навчання дітей? 
 Діти люблять слухати історії більше, ніж доповіді, описи чи визна-

чення, тому що вони легше сприймаються (задіяна не лише раціона-

льна сторона сприйняття інформації, а й образна). Отже, реалізується 

принцип доступності навчання. В історії є герой, який змінюється. 

Ці зміни відбуваються в процесі боротьби, наполегливої праці, ви-

конання складних завдань тощо. 

 Історія динамічна. Сучасні діти з кліповим мисленням краще 

сприйматимуть історію, ніж текст іншого виду. Історія впливає на 

почуття дитини, а це підвищує рівень концентрації уваги. Тому всі 

уважно слухають навчальний матеріал, сприймають його, а потім з 

легкістю можуть відтворити. Правда теж у формі історії. Отже, реа-

лізується принцип міцності знань та емоційного навчання. 

Використання такої методики дає можливість описати свої вчинки та 

почуття, проаналізувати власні дії, оцінити наслідки та зробити висновки 
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на майбутнє. За допомогою сторітеллінгу можна отримати два важливі ре-

зультати: пожвавлення атмосфери у класі, зняття напруженості, створення 

невимушеної обстановки; 

він є одним із найбільш простих та швидких шляхів встановлення контакту 

між вчителем та учнями, засобом привернення та утримання їх уваги. тво-

ренню історій сприяють: демонстрація відеоматеріалів з відключеним зву-

ком; самостійний відбір фрагментів фільмів для розповіді на уроці; демон-

страція знайомого фільму, з продовженням та поясненням учня; само-

стійне порівняння матеріалу підручника зі змістом фільму та висловлення 

своєї точки зору; самостійне написання творчої роботи за відеоматеріалом 

тощо. [14] 

Сторітеллінг є хорошим способом мотивації, переконання учнів, 

який дає змогу надихнути їх на прояв ініціативи в навчальному процесі. 

Сторітеллінг – це творча розповідь. На відміну від фактичної розпо-

віді (переказу, опису по пам’яті), яка ґрунтується на роботі сприймання, 

пам’яті, відтворювальної уяви, в основі творчих розповідей лежить робота 

творчої уяви. Обов’язковими компонентами такої розповіді мають бути са-

мостійно створені дитиною нові образи, ситуації, дії. При цьому учні вико-

ристовують свій набутий досвід, знання, але по-новому комбінують їх. 

Історія залежить від того, для якої саме аудиторії вона призначена. В історії 

будь-якого виду є кілька ключових принципів, які відрізняють її від прос-

того викладу фактів: наявність персонажа; наявність інтриги; наявність сю-

жету. 

Складові частини історії: герой; сюжет; тема та ідея. Героєм іс-

торії може бути предмет, людина, явище, вигадана істота, природа, си-

мвол. Сюжет повинен містити експозицію, завязку, розвиток дій, кульмі-

націю та розв’язку. 

Уміння розповідати повчальні сюжети з історії, з життя видатних 

учених та митців, – все це має стати не лише засобом активізації учнівської 

уваги на уроці, а й ефективним інструментом донесення та закріплення 

смислів у свідомості учнів. 

Мистецтво сторітеллінгу – це один із найприродніших і водночас 

найефективніших способів надати навчальному процесу особливої 

якості. Таємниці якісного сторітелінгу. [15] 

1. Вигадайте «Гачок уваги» 
Візитна картка сторітелінгу – драматургія: зав'язка, розвиток дії, кульміна-

ція, розв'язка. Мета драматургічної арки – втримувати увагу: логічно при-

вести слухача з точки А в точку С через точку В. Усе, що прибирає в роз-

повіді монотонність, привертає увагу! Це може бути вміла гра з інтонацією 

та гучністю голосу, несподівані порівняння, історії з життя, яскраві мімічні 

жести, риторичні запитання, цікаві факти та багато іншого. Спробуйте за-

цікавити учнів із перших секунд сторітелінгу! Це непросто, але, при доста-

тній кількості практики, цілком можливо.  

2. Більше експресії! 
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Головна мета сторітеллінгу – створити емоційну атмосферу. Ваші учні ма-

ють зрозуміти, що відчувають персонажі історії, та усвідомлювати практи-

чну користь від почутого. Отож перед написанням тексту визначте, які 

емоції ви хочете передати. Чи мають діти трішки злякатися? Може, дії ка-

зкових героїв надихатимуть юних слухачів? Вирішувати вам. Викорис-

тайте у тексті емоційно-забарвлені слова, які зроблять історію не лише пі-

знавальною, а й експресивною.  

3. Історія має бути динамічною 
Коли у вас готова драматургічна арка, ви починаєте нанизувати на неї де-

талі. Важливо, щоби не було зайвих діалогів і фактів – тільки те, що рухає 

історію в потрібному вам напрямку. Приберіть із тексту уточнення, які зда-

ються недоречними чи несуттєвими. Адже кожен елемент вашої історії має 

викликати певні емоції або пояснювати, що мотивує героя діяти так чи ін-

акше. Наприклад, додайте в сюжет моменти, коли персонаж згадує про як-

усь подію або аналізує ситуацію. 

4. Задіюйте різні канали сприйняття інформації 
Якщо коротко, то візуал сприймає інформацію через зображення, аудіал – 

через звуки, а кінестетик – через емоції. Дискрети – люди з особливим ти-

пом мислення: вони аналізують інформацію з точки зору корисності, сенсу 

та функціональності.  

У класі всі діти унікальні. Отож найкращий ефект матимуть «муль-

тисенсорні» історії, які задіюють різні канали сприйняття. Наприклад, ро-

зкажіть, який предмет на дотик: це допоможе слухачам краще уявити сю-

жетну лінію. Інший спосіб – використати під час виступу аудіовізуальні 

медіа (зображення, відео, фонову музику тощо). 

Ви вже переконалися в тому, що сторітеллінг – потужний інстру-

мент, завдяки якому можна донести повідомлення або знання. Ще здавна 

наставники учнів, філософи, поети й письменники, оратори використову-

вали мистецтво красномовства, щоби підсилити ефект від своїх слів. Сьо-

годні на яскравій історії будується кіноіндустрія, літературна діяльність і 

брендинг… А відтепер і якісні уроки, які запалюють в очах учнів вогники 

– мотивацію до навчання! Поговоримо з вами про те, які лайфхаки зроб-

лять сторітелінг захопливим та переконливим.  

Принцип матрьошки 
Mise en abyme [міз-ан-абі´м] у перекладі з французької означає «пе-

реміщений у безодню». Французи використовують таку фразу в значенні 

«сон уві сні», «картина в картині» або «фільм у фільмі». Таке циклове об-

рамлення у сторітелінгу нагадує рекурсію – накладання кількох історій із 

ключовим повідомленням у середині розповіді.  

Приклади вдалого використання цього прийому: п'єса «Гамлет», по-

еми «Іліада» та «Енеїда» та роман «Дон Кіхот». Звісно ж, учителю не варто 

для зацікавлення учнів розповідати цілі поеми. Історія має бути короткою, 

але насиченою різними фактами, які поєднує схожий меседж: різні сюжети 

= одна концепція.  
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Спарклайн-історія  

Якщо коротко, то спарклайн використовується в розповідях, де пока-

зано сюжети «як є» та «як могло би бути». Для цього в історії має бути 

контраст. Наприклад, порівняння сподівань персонажа із реальністю, ба-

жання щось змінити в житті, мотивація до певних дій чи досягнення мрії 

через подолання труднощів.  

Цей прийом активно використовують маркетологи. Наприклад, вас 

може надихнути на написання цікавої розповіді відеореклама цукерок 

Snickers із лозунгом «Ти – не ти, коли голодний!».  

Спочатку середина, а потім початок  
У бесідах люди звикли спершу говорити про найважливіше, а вже 

потім додавати другорядні деталі. Такий сторітелінг має бути лаконічним. 

В іншому ж випадку читачі або слухачі швидко втратять зацікавленість до 

«затягнутої» розповіді. Інтрига підтримується до завершення історії, якщо 

спікер уміло розкриває таємниці та фокусує увагу на кульмінації.  

Фальстарт 
Суть прийому – педагог розказує історію зі, здавалося б, передбачу-

ваним фіналом. Але ж ні! Далі потрібно неочікувано обірвати розповідь та 

почати спочатку. Завдяки цьому прийому аудиторія неабияк здивується. 

Такий формат чудово підходить для сторітелінгу про те, як головний герой 

потрапив у халепу, але подумки повернувся до передумов невдачі та змі-

нив до них ставлення. Ідеально за допомогою цього прийому розповісти 

про уроки, які виніс персонаж історії. Спробуйте прийом фальстарт і роз-

повідь набере нових обертів!  

Розв'язання проблеми 

Що найкраще активізує увагу? Необхідність прийняти рішення: 

Який обрати варіант розвитку подій? Як герою розповіді запобігти виник-

ненню проблем? Учнів неабияк зацікавить усвідомлення того, що зараз від 

їхнього вибору залежить перемога чи поразка героя, правильний чи хибний 

вчинок.  

Для сюжету із проблемними ситуаціями зовсім не обов'язково щось вига-

дувати! Приклади викликів та пошуків рішень є в тисячолітній історії люд-

ства, у фільмах та в повсякденному житті.  

Важливим проектом на уроках з циклу «Я досліджую світ» є дослі-

дження і аналіз цікавих фактів про видатних людей, тварин, предметів, 

явищ, понять тощо. Учні обирають видатну особистість світу, на кого би 

хотіли бути схожими, або чиєю творчістю чи досягненнями переймаються, 

і досліджують автобіографію. Цікаві факти з життя постатей учні розпові-

дають однокласникам. Серед визначних людей звучали імена: Андрій Ше-

вченко, Ліна Костенко, Леся Українка, Ренат Ахметов, Тіна Кароль та ін. 

таким чином, учні переймають певні ідеї, цілі та уподобання, розвивають 

пізнавальний інтерес та критично підходять до пошуку інформації про ві-

домих персон. 
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Формуванню креативних літературних здібностей сприяють систе-

матичні уроки-тести. Тест — не лише формат контролю знань, а й спосіб 

навчатись. При чому у 3-му класі вчитель самостійно складає тести на ви-

вчені літературні твори чи теми «Я досліджую світ», залучаючи до роботи 

учнів. На початку 4-го класу учні вже охоче складають тести самі та про-

водять на загал для однокласників.  

Отже, треба мету та формат. Залишилися власне запитання. Врахо-

вуйте, що зайві деталі відволікають учнів. Запитання, сформульовані нечі-

тко або з часткою не (так звана «негативна форма» ), теж ускладнюють 

сприйняття. Тобто вони негативно впливають на сам процес навчання та 

перевірки знань з допомогою тестів.  

Є 5 порад, які допоможуть зробити ваші запитання або запитання уч-

нів максимально ефективним навчальним інструментом.  

1. Одне запитання — одна концепція. Не ставте кілька запитань в од-

ному.  
2.Надавайте в умові лише необхідну інформацію Дослідження підтвер-

джують, що зайві деталі знижують надійність самого тесту. 

3.Складайте 3 варіанти відповідей. Відповіді мають бути схожими за до-

вжиною і структурою та граматично відповідати формулюванню запи-

тання. Правильна відповідь не має чітко вирізнятися серед інших з пер-

шого погляду на запитання. 

4.Уникайте граматичних помилок та запитань із часткою «не». Вони 

відволікають увагу та не допомагають краще опанувати матеріал. Дослі-

дження показують, що навіть учні, які зазвичай мають високі результати, 

часто відповідають неправильно на тестах із негативною формою запи-

тання. 

5. Формулюйте запитання так, щоб на них можна було відповісти, не 

читаючи варіантів відповідей. Тобто умова повинна бути чіткою та зро-

зумілою. 

Наприклад: 

Перевірні тести із літературного  читання з теми «Чи є у книги день на-

родження» 

(за підручником Марії Чумарної 3 клас) 

1. Дунба – це.. 
а)  старовинна печера; 

б)  малюнкова писемність Китаю; 

в) Книга України. 

2.Клино́пис – це… 

а)  бібліотека; 

б)  перші писані тексти Месопотамії; 

в) письмо пальцем. 

3.Папірус – це…. 
а)  глина; 

б)  камінь для письма; 
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в) очеретяна рослина, на якій єгиптяни писали книги. 

4.Берест – це… 
а)  кора берези для письма; 

б)  згорток листя; 

в) гусяче перо. 

5.Пергамент – це… 
а)  тонка шкіра тварин; 

б)  трава для письма; 

в) написи в печері. 

Відповіді для вчителя: 1.б; 2. б; 3.в; 4.а;5.а 

Перевірні тести із літературного  читання з теми «Байка-розпові-

дайка» 

(за підручником Марії Чумарної 3 клас) 

2. Байка – це.. 
а)  розповідь про природу; 

б)  невеликий твір з повчальним змістом; 

в) фантастичний вірш без повчання. 

2.Головні герої байки «Про дружбу» 

а)  олень, лев, собака; 

б)  олень, черепаха, птах; 

в) орел, сорока, горобець. 

3.Що розклав мисливець під деревом їсти у байці «Про дружбу» 
а)  хліб; 

б)  млинці; 

в) борщ. 

4.Куди вкусила черепаха мисливця у байці «Про дружбу»: 
а)  за руку; 

б)  за ногу; 

в) за палець. 

5.Як звернулася миша до лева у байці «Як миша віддячила левові»: 
а)  «Ах, пане мій і царю»; 

б)  «Ах, ти ж лев величезний»; 

в) «Ах, ти ж лев мій повелитель». 

6. У які сіті попався лев у байці «Як миша віддячила левові»: 
а)  з лози; 

б)  сіті з очерету; 

в) з реміння і шнурів. 

7.Скільки мишей прибігло на допомогу леву у байці «Як миша від-

дячила левові» 

а)  20; 

б)  50; 

в) 40. 

8. Що символізує лев споконвіків: 

а)  силу, могутність, хоробрість, відвагу; 
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б) свавілля; 

в) слабкість. 

9.  У якій країні лева сприймали як священну тварину: 

а)  у Туреччині; 

б) Африці; 

в) Стародавньому Єгипті. 

 

10.  Яку швидкість можуть розвивати леви: 

а)  50км/год; 

б) 30км/год; 

в) 80км/год. 

Відповіді для вчителя: 

1.б, 2.б, 3.б, 4.б,  5а,  6.в, 7.б, 8.а, 9.в, 10.в. 

Перевірні тести із літературного  читання з теми «Байка-розповідайка» 

(за підручником Марії Чумарної 3 клас) проводяться за закріплення ви-

вченої теми з метою відновлення сюжетної лінії байки, розвитку спосте-

режливості та уваги, критичного та образного мислення. містять три варі-

анти відповіді, серед яких одна правильна. Файл містить відповіді для 

вчителя. 

Пізнавальним і критичним  методом роботи з літературним твором 

є складання кросвордів. 
Кросворд (англ. Crossword — перетин слів) — гра-задача, яка полягає у 

вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури так, щоб 

за горизонталлю та вертикаллю вийшли загадані слова. Складання крос-

ворда онлайн або на папері зазвичай зводиться до виконання наступ-

них етапів: 

1. Придумати набір слів, з яких складатиметься кросворд; 

2. Сформулювати запитання, відповівши на яке дане слово буде розга-

дане; 

3. Скласти сам кросворд, розташувавши клітинки на листі. 

Перш ніж приступати до складання кросворду необхідно подумати над 

тим, що повинно вийти в кінцевому підсумку. Щоб скласти кросворд, спо-

чатку треба визначитися з деякими чинниками, від яких буде залежати ба-

гато чого. Зокрема, треба визначити, які в кросворді будуть використані 

слова: на різні теми або на якусь певну тему. Скласти кросворд на різні 

теми набагато простіше, ніж складати кросворд на якусь певну тему, тому 

що в багатьох темах буде досить мало слів. Складання кросворду на тему, 

в якій мало слів буде досить складним, а то і зовсім неможливим. 

Після того, як визначені теми, зі слів яких буде складено кросворд, ва-

рто зайнятися сіткою, по якій буде складено кросворд. Спочатку треба на-

малювати сітку кросворду і перевірити її на помилки. Малювання сітки ви-

магає деяких навичок і від того, яка вона вийде, буде залежати багато чого. 
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Скласти кросворд можна і без сітки, але таке складання буде набагато скла-

днішим. Від того, яка буде зроблена сітка кросворду, буде залежати багато 

чого. Сітки бувають різні, з високою щільністю перетину слів і з низькою. 

Чим вище щільність перетину слів в кросворді, тим складніше скласти кро-

сворд, але тим легше його буде розгадувати. Крім того, якщо кросворд буде 

складатися зі слів на певну тему, значить, при складанні кросворду буде 

використовуватися набагато менше слів, а значить і сітку треба робити з 

невисокою щільністю перетину слів, а інакше таку сітку не вийде запов-

нити тематичними словами. Чим більше слів буде використовуватися при 

складанні кросворду, і чим менша щільність сітки, тим легше буде скласти 

кросворд. Розміри кросворду теж мають значення. Чим більші розміри кро-

сворду, тим складніше його скласти. Сітки кросворду бувають симетричні 

і несиметричні. У кросворді можуть використовуватися слова різної дов-

жини, при цьому одночасно можуть бути слова з різною кількістю букв або 

лише певної довжини. Використання слів однієї певної довжини помітно 

скоротить кількість слів, які будуть використані при складанні кросворду. 

[16]  

 Спочатку вчитель складає сам і навчає учнів. Згодом під час домаш-

нього опрацювання школярі охоче демонструють свої розробки, пишуть на 

дошці та колективно розгадують. 

Обидва види роботи стимулюють читацький інтерес, розвивають 

критичне мислення, креативність та ерудицію. 

Кросворд учня 4-Д класу за казкою  

М.Людкевич "Пригода у хатинці лісника" 

 

1.Пристрій, який придбала собі зима 

2. Пора року, яка хотіла стати вченою 

3.Зимова цукерка 

4.Найулюбленіше місце зими 
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5. Тверді утворення голови тварин, у які  дули з усієї сили вітри? 

6. Шибка у вікні, через яку вийшла зима із лісової хатинки 

7. Шматок паперу, який побачив хлопчик на столі лісника 

1.Комп'ютер2.Зима3.Бурулька4.Карпати5.Роги6.Кватирка7.Аркуш 

Креативним прийомом є «словотворення», шляхом вигадування не-

звичайних імен головним героям твору. Застосовувати доцільно на уроках 

української мови під час вивчення теми «Будова слова». За допомогою су-

фіксів, префіксів, поєднання основ двох слів чи іноземне вживання слова 

на український лад можна навчити учнів створювати власні слова, збага-

чуючи мовлення. На одному з таких уроків було вигадане слово «Слово-

грай» - це збірка перших дитячих творів. Активне використання нових імен 

персонажів творів  продемонстровано у збірнику «Казковий слово-

грай№1»: «мишка Пінелла», «комарик Бурик», «відьма Морена», «країна 

Батерфляндія», «Элавкіль», «Флавель» та ін. 
Отже, методи розвитку критичного мислення «Сенкан», «фішбоун», 

«криголам», методи розвитку креативного мислення «сторітеллінг», «екс-

прессюжет», створення тестів і складання кросвордів – є ефективними ін-

струментами для реалізації творчого потенціалу школярів у НУШ. 

 

ІІІ РОЗДІЛ 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів здійс-

нюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом 

внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення 

належного місця "спільно-взаємодіючій діяльності" як на уроках, так і в 

позаурочний час; гуманізації взаємин у системах "учитель-учень", "учень-

учень"; використання вчителем демократичного стилю спілкування з уч-

нями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості. 

У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини 

пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жи-

теля міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, 

своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. 
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У початкових класах соціальна і громадянська компетентності як 

ключові є міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі і 

спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якос-

тей, дотримання соціальних норм і правил. 

Формуючи культуру спілкування, доцільно збагачувати мовлення 

молодших школярів українськими формами звертання та формулами мов-

леннєвого етикету, пробуджувати інтерес до походження цих формул, по-

казувати їх зв’язок із національними традиціями і звичаями українців. [17] 

Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української 

мови здійснюється через реалізацію соціокультурної змістової лінії. Зок-

рема, під час вивчення розділу «Мова і мовлення» необхідно звертати 

увагу учнів на багатство і милозвучність української мови, захоплювати 

дітей її красою, пробуджувати любов до рідного слова, прагнення вивчати 

українську мову. У 3-4 класах слід пояснювати значення української мови 

для становлення незалежної самостійної держави України, роль українсь-

кої мови як державної. 

Головною метою національно-патріотичного виховання у початко-

вих класах є вироблення у молодших школярів умінь і навичок вільного 

користування з комунікативною метою усно й письмово українською мо-

вою. Велику виховну роль відіграє український фольклор, зокрема дитя-

чий, а також твори художньої літератури для дітей молодшого шкільного 

віку. Ефективним методом є використання застарілих українських слів, що 

зокрема використані у збірці «Таємниці дивовижної України». Це збагачує 

мовлення школярів, розширює світогляд та прищеплює любов до україн-

ського слова. Ось приклади слів, що зустрічаються у добірці дитячих казок: 

 ЗНАМЕНО. – синонім до слова "прапор» 

 ЧУПРИНА. назва чоловічої зачіски “оселедець” виникла значно піз-

ніше, ніж така зачіска з’явилася на головах вояків? Згідно з одними 

джерелами, цю назву придумали радянські письменники, згідно з ін-

шими — Катерина ІІ. Козаки ж носили чуприну (або чуба). 

 НАВСПАК — назад; у зворотньому напрямку. 

 БЛАГОВОЛИТИ — виявляти бажання щось зробити. 

 СТРОКАТИЙ — забарвлений у різні кольори, пістрявий. 

 ГОРІЛИЦЬ — обличчям догори; протилежне ниць.  

 ОБІРУЧ — обома руками. 

 ТВЕРДІНЬ — небесне склепіння, небосхил, небо. 

 ҐНІТ — стрічка, що використовується для горіння в гасовій лампі, 

свічці тощо. 

 ЛАНІТИ — щоки. 

 ЛЕГІНЬ — юнак, парубок. 

 НАВІДЛІГ — розмахнувшись із силою; з розмахом. 

 ПОМИСЛИВИЙ — який від усього чекає небезпеки, неприємності; 

недовірливий, хворобливо підозріливий. 

 РАМЕНА — плечі. 
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 СВІЧАДО — дзеркало, підвісний свічник для багатьох свічок. 

 СЕРПАНОК — легка прозора тканина; схожа на дим паволока, яка 

обмежує видимість предметів. 

 ТРИВКИЙ — міцний, сталий, що не піддається змінам. 

 ЖАХТІТИ — горіти яскравим полум'ям, палати. 

 ПРИМИЛЯТИСЯ — поведінкою, розмовою, манерами намагатися 

подобатися кому-небудь, зваблювати когось; словами, вчинками 

піддобрюватися до кого-небудь з певною метою; підлещуватися. 

 ЛЮСТЕРКО — дзеркало. 

 ШПА́РКО — дуже швидко, спритно. 

 ПУТІВЕЦЬ — дорога між селами, польова дорога.  

  

Актуальним було і є проведення патріотичних уроків курсу «Я дос-

ліджую світ», наприклад: «Наша країна Україна». Учні декламували автор-

ський вірш, поринули у віртуальну подорож визначними куточками Укра-

їни, познайомилися із визначними постатями Батьківщини. 

УКРАЇНА 
Ви ж погляньте довкруж, наче килим, цвіте Україна. 

Ген... Закинув чуприну Дніпро й позирає увись, 

Як небесна твердінь вся умита і чиста гостинно 

Прикликає у гості до нашого краю. Дивись!  

 

Що ланіти у мавки, це Схід витривалий та Захід. 

У долонях країни Полісся лягло навідліг й 

На вервечку вдягнуло, мов чотки, міста. Серед ягід 

Путівець простеливши Одесі уклінно до ніг. 

 

Вічний Львів закадив, мов кальян малиновий, серпанок 

І гукнув до Карпат, що вмиваються в небі дощем  

Примилятися вкотре в тунелі кохання рахманно 

Водоспаду, який прошепоче на вушко "іще". 

 

Буковель благоволить, строкатий такий, ще й розлігся, 

Горілиць засмагає й ховається в соснах у тінь. 

Вільні Товтри Подільські цілує закоханий місяць  

І навспак повертає серця геть усіх поколінь. 

 

В давнім Києві Лавра Печерська тривка, що знамено. 

В піднебесся здіймає молитви, мов матір дитя. 

Бережи її, Боже, славетну мою Україну, 

Незалежну, могутню, єдину. Веди до пуття! 

©Юлія Талько 
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     Важливим підходом до реалізації патріотичного виховання є проєктна 

діяльність в початковій ланці. В. Сухомлинський стверджував, що «Відк-

рити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньої творчої, 

інтелектуально повнокровної праці – це завдання стає нині першочерговим 

у практичній роботі.» Для успішного використання проєктної творчості в 

практиці роботи необхідна ретельна підготовка вчителя до планування та 

організації навчального та позакласного проєктування, його дидактичне, 

методичне та матеріально-технічне забезпечення. 

      На початковому етапі впровадження проєктних технологій у на-

вчально-виховний процес  було видано дитячий збірник «Казковий слово-

грай №1», що включав у себе оповідання, казки, вірші, легенди та крос-

ворд. [Додаток 1] 

     Наступний етап впровадження проєктних технологій у навчально-вихо-

вний процес передбачав формування практичних навичок і вмінь учнів по-

чаткової ланки, що відпочивали у пришкільному таборі «Флавель». Сю-

жети казок відбувалися у фантастичнму місці Флавель, котре діти описали 

з особистої уяви та фантазії. [Додаток 2] 

  А збірник казок «Таємниці дивовижної України» присвячений 30-

річчю Незалежності Батьківщини і надрукований для загальношкільного 

конкурсу «Школобачення» у номінації «Збірки дитячих творів». Це вже 

складніший рівень реалізації проєктної технології. [Додаток 3] 

При роботі з казкою вчитель може спиратися не тільки на досвід ді-

тей, але й на їхню фантазію. Казка - це поетичний вимисел, хоча це не за-

перечує її зв'язок з дійсністю, реальним життям, що визначає характер її 

сюжету, образів, деталей оповідання, її змісту, а також мову казки. Вими-

сел у казці будується, як правило, на зовсім певному, заснованому на дійс-

ності підґрунті. Кожна казка малює реалістичні картини життя. За приго-

дами казкових героїв встають людські долі, правдоподібні історії, казкові 

конфлікти передають складні побутові й соціальні відносини. Автор казки 

говорить із маленьким слухачем про важкий вибір чесного шляху, про гір-

коту самітності й радості дружби. У казці діти зіштовхуються з такими 

складними явищами й почуттями, як життя й смерть, любов і ненависть, 

зрада й підступництво. Форма зображення цих явищ особливому, казко-

вому, доступна розумінню дитини, але моральний зміст залишається спра-

вжнім.  

          Нерозривний зв'язок казки з життям дозволяє дітям через ситуації, 

предмети обговорення, які присутні в казці, одержати досвід, як мовний, 

так і соціальний, котрий їм знадобиться в житті. Спілкування, організоване 

на основі казки, носить щирий характер. Казка представляє широкі можли-

вості як змістовна основа навчання. На ранньому етапі навчання провідним 

є розвиваючий аспект, оскільки на першому році навчання заставляються 

основи багатьох найважливіших здатностей, і здійснюється їхній початко-

вий розвиток. Казка є прекрасним матеріалом для рішення розвиваючих 

завдань, дітям потрібні казки, тому що вони є необхідним підґрунтям для 
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розвитку особистості. Однією з найважливіших цілей розвиваючого аспе-

кту є формування мотивації. Казка, завжди цікава дітям по своїй змістовній 

основі, у величезному ступені сприяє створенню мотивації до оволодіння 

іноземною мовою. Сценарій заняття на основі казки, відразу приковує до 

себе увагу дітей. Казка дає можливість педагогові зробити з дітей доброві-

льних помічників у пошуках знань. Важливою метою розвиваючого аспе-

кту є формування вмінь спілкування. У шкільному віці в дітей формується 

особистісне, індивідуально-рольове, ділове спілкування. Казка іноземною 

мовою завжди викликає в дітей потребу в спілкуванні, тому що її зміст ві-

дповідає інтересам дітей і потребам їхнього віку. Казка - це завжди ненав'-

язливе виховання. У кращих своїх образах вона відкриває дитині  

світ, суть людських відносин, людських почуттів - доброти, поваги, спів-

чуття, товариства, справедливості, чуйності, взаєморозуміння, і тим самим 

несе в собі багатий моральний потенціал. Казка дає дітям яскравий, різно-

манітний образ світу, розвиваючи кругозір дитини. [6] 

Саме тому такий вид літературного твору, було обрано для реалізації 

проєктної діяльності в початковій ланці. 

Мета  проєкту «Казковий словограй №3»   - активізація самостійної 

дослідницької роботи учнів та зацікавленості   до історичного минулого 

українського  народу, формування національної культури і свідомості уч-

нів, патріотичне виховання, літературний пошук та креативність. 

Актуальність проєкту  - формування патріотичних почуттів, гро-

мадянської позиції та збагачення мовлення. 

Запланований результат  - збірник дитячих казок «Таємниці диво-

вижної України» присвячений 30-річчю Незалежності України. 

Етапи творчого проекту «Казковий словограй №3» «Таємниці дивови-
жної України» [Додаток 3] 

 І. Підготовчий етап творчого проекту: 
1. Визначено проблему і тему творчого проекту – збірник дитячих ка-

зок присвячений 30 річчю незалежності України; 

 

2. Визначені цілі і завдання: патріотична спрямованість; розвиток 

творчих здібностей учнів; формування уяви та фантазії;  дослідження 

визначних куточків України; сформовано обґрунтування (мотив) ви-

бору саме цієї теми творчої роботи – ювілейна річниця Незалежності 

України; 

3. Обрано оптимальний варіант рішення завдання – написання казок; 

4. Складено з учителем план роботи для реалізації власного творчого 

проекту:  

 

- рекомендовано обрати на власний розсуд визначне місце України; 

ознайомитися з місцевістю через відео-екскурсію чи опис міста; 
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знайти легенди чи історії подій на цих територіях; 

- надано перелік застарілих українських слів, фразеологізмів, сино-

німів до часто вживаних слів(«шпарко», «жахтіти», «легінь», 

«намисник», «свічадо», «люстерко», «тривкий», «рамена», «пу-

тівець», «благоволити», «чуприна» та інші); 

- запропоноване використання рідковживаних українських імен 

Яромир, Анісія, Судимир, Стефанія, Гриць, Златослав, Мотря 

та ін; 

5.Співпраця з батьками  та дітьми 

ІІ Етап планування (Конструкторський етап) : 

1. Розподіл визначних місць України – на власний вибір учнів: 

(маєток Терещенків на Житомирщині, річки Тетерів та Смотрич, 

Кам’янець-Подільську фортецю, місто Чорнобиль, Лемурійське со-

лоне озеро, «Оптимістична» печера Тернопільщини, Чорне море, 

колоритні Карпати, вічний Львів, славний Київ, село Купище,  гора 

Вухатий Камінь). 

2. Зібрання необхідної для реалізації проекту інформації з літератур-

них джерел, інтернет-ресурсів чи розповідей місцевих жителів ( ви-

значні місця України); 

3. Ознайомлення; аналіз та обробка інформації;  

4. Продумування сюжетної лінії( зачин, основна частина, кінцівка) на 

чернетці: 

a) підбір імен головних персонажів; 

b) визначення місця події; 

c) використання застарілих слів; 

d) добирання синонімів для уникнення тавтології; 

e) підбір ілюстрації з вільних інтернет-джерел; 

 

 

5. Перевірка творів; надання рекомендації для корекції сюжетної лінії 

(зачину, основної частини, кінцівки). 

6. Визначення способу представлення результатів – ( надрукована 
казка – колективний збірник); 

ІІІ. Технологічний етап (Етап процесу роботи): 

1. Проведення дослідження 

2. Написання казки; 

3. Подання матеріалу в друкованому вигляді учителю через Viber, E-

mail, Word. 
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IV. Заключний етап творчого проекту: 

1. Створення колективного збірника учителем «Таємниці дивовижної 

України»; [Додаток 3] 

2. Колективне обговорення назви добірки; 

3. Упорядкування змісту та ілюстрацій учителем 

4. Обговорення результатів; 

5. Попередня демонстрація проекту батькам; 

6. Узгодження проблемних питань готового продукту; 

7. Друк;   

8. Презентація власних творів у кріслі автора. 

        Практичне застосування методу проєктів на уроках мови, літерату-

рного читання  та інтегрованого курсу «Я досліджую світ» показало, що 

школярі зацікавилися новою технологією, виявляють при організації та ре-

алізації певних проєктів високий творчий потенціал і вміння мислити не-

стандартно, мають покращення результативності навчання. Чи можна пос-

тавити під сумнів користь проєктної технології, якщо в ході її застосування 

учень вчиться самостійно здобувати знання і використовувати їх для вирі-

шення нових пізнавальних і практичних завдань? Особливо цінним активі-

зуючим стимулом діяльності є те, що проєктне навчання не порушує прин-

ципу невимушеності, у міру виконання роботи зростає ступінь захоплено-

сті нею.  

Діти вчаться на власному досвіді й досвіді своїх товаришів, бачать ре-

зультат своєї власної праці, розвивають літературний смак, збагачують мо-

влення та пізнають культуру, мову та пам’ятки свого народу. 

Отже, національно-патріотичне виховання пронизує весь навчально-

виховний процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, 

родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове вихо-

вання, базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, 

виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за 

власне майбутнє, добробут та долю країни. Для  цього повинна створюва-

тися цілеспрямована, організована взаємодія дітей з батьками, педагогами, 

дитячими колективами, громадськими об’єднаннями, закладами культури, 

територіальною громадою. Застосування наведених форм, методів і засобів 

національно-патріотичного виховання покликане формувати в дитині емо-

ційні та поведінкові компоненти, що передбачають вироблення вмінь мір-

кувати, аналізувати, ставити питання, шукати власні відповіді, критично 

розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадсь-

кому житті, а патріоти своєї країни якраз і повинні бути такою особистістю. 

Збірник казок «Таємниці дивовижної України» присвячений 30-

річчю Незалежності Батьківщини і надрукований для загальношкільного 

конкурсу «Школобачення» у номінації «Збірки дитячих творів». У цьому 

виданні читач порине у подорож мальовничими куточками України. 
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 Під час читання  казок книголюб відвідає маєток Терещенків на Жи-

томирщині, річки Тетерів та Смотрич, Кам’янець-Подільську фортецю, мі-

сто Чорнобиль, Лемурійське солоне озеро, «Оптимістичну» печеру Терно-

пільщини, Чорне море, колоритні Карпати, вічний Львів, славний Київ, 

село Купище,  гору Вухатий Камінь. 

 Читець порине у світ фантастичних пригод та  пізнає безліч таєм-

ниць одвічної України. У творах нове життя отримають маловживані за-

старілі українські слова: «шпарко», «жахтіти», «легінь», «намисник», «сві-

чадо», «люстерко», «тривкий», «рамена», «путівець», «благоволити», «чу-

прина» та інші. 

 Головні персонажі казок мають милозвучні рідковживані українські 

імена: Яромир, Анісія, Судимир, Стефанія, Гриць, Златослав, Мотря та ін. 

Казки тісно переплітаються з легендами, реальними подіями та вигадками 

авторів. Добірка робіт популяризує українську мову серед учнівського се-

редовища та за його межами.  

Проєкт демонструє патріотизм дітей і невичерпну любов до України, 

її пам’яток, визначних місць та історії. Цінність навчально-методичного 

посібника саме в реалізації проєкту – збірника дитячих казок, що рекомен-

довані для читання, переказу чи написання диктантів школярами початко-

вої та середньої ланки. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Виклики часу зумовили розроблення Концепції «Нова українська 

школа» – документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, 

необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здіб-

ностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукуп-

ності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості ді-

тей. 

Відповідно до загальної мети освіти, місією початкової школи є різ-

нобічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індиві-

дуальних психофізіологічних особливостей, формування в неї загальноку-

льтурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних компете-

нтностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її 

готовність до продовження навчання в основній школі, життя у демокра-

тичному суспільстві. 

Найціннішим результатом початкової освіти в особистісному вимірі є 

не лише здорова дитина, мотивована на успішного навчання, яка вміє від-

повідально ставитися до себе та інших людей, а й усвідомлювати себе гро-

мадянином/громадянкою України. 
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В рамках тижня початкової школи ЗОШ№19 у 2020 році проведено 

літературний проєкт “Ми-автори”. У дитячу збірку “Казковий словограй 

№1”  зібрано дитячі твори -  казки, оповідання, вірші, легенда та кросворд 

учнів 3-Д класу ЗОШ №19 м.Житомира, які взяли участь у літературному 

проєкті. Це невеликі за обсягом дитячі роботи, відповідно до їх віку та лі-

тературних можливостей. У збірнику також подано ілюстрації учнів. [До-

даток 1] 

Формування літературних навичок і вмінь учнів початкової ланки 

продовжувалося у пришкільному таборі «Флавель». Сюжети казок відбу-

валися у фантастичному місті Флавель, котре діти описали з особистої уяви 

та фантазії. На цьому етапі спостерігається розмаїття дитячої казкової тво-

рчості, адже авторами цього доробку були учні із 2-го по 5-й клас. [Додаток 

2] 

Збірник дитячих казок  “Казковий словограй №3” є критичним дослі-

дницьким досвідом і творчим надбанням 4- Д класу. У цьому проєкті про-

слідковується підвищення рівня мовної компетентності, про що свідчать 

більші за обсягом казки учнів. Назва збірки «Таємниці дивовижної Укра-

їни», виказує соціокультурний відтінок і демонструє  патріотизм. У твор-

чій праці широко представлені автентичні українські слова: «шпарко», 

«жахтіти», «легінь», «намисник», «свічадо», «люстерко», «тривкий», 

«рамена», «путівець», «благоволити», «чуприна»,  рідковживані україн-

ські імена: Яромир, Анісія, Судимир, Стефанія та інші, що, без сумніву, 

збагачує мовний світ дитини.  

Згідно моніторингових досліджень 

навчальних досягнень, що проводяться з метою неперервного відстеження 

результатів початкової освіти, можна зробити висновок про суттєве удо-

сконалення мовних навичок учнів, що задіяні до літературної діяльності.  

 

Галузі /  

Показник високого рівня 3-4 

кл. 

3 клас 

(І сем) 

4 клас 

(І сем) 

різниця 

Мовно-літературна освітня га-

лузь  

Українська мова 

20% 38% 18% 

Мовно-літературна освітня га-

лузь  

Літературне читання 

19% 36% 17% 

 

За Концепцією «Нова українська школа» мета професійної діяльності 

вчителя полягає в організації навчання та виховання учнів під час здобуггя 

ними освіти шляхом формування у них ключових компетентностей і світо-

гляду на основі загальнолюдських і національних цінностей, а також роз-

витку інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, необхідних для ус-

пішної самореалізації та продовження навчання.  
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Завдяки проєктній діяльності, що вводиться поступово з першого 

класу вдається ефективно розвивати здатність  й готовність виявляти по-

вагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і му-

льтикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної куль-

турної ідентичності, творчого самовираження, а також здатність форму-

вати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички учнів. 

Дитячі збірники творів «Казковий словограй 1», «Казковий слово-

грай 2», «Казковий словограй 3», можуть сприяти успішній мовній під-

готовці учнів, вдосконаленню в них естетичного, історичного й культур-

ного сприйняття світу, вироблення власного мовленнєвого стилю, а також 

розвитку предметних дослідницьких й життєвих аналітичних навичок, що 

відповідають Концепції «Нова українська школа» та широкому спектру 

практичного використання, як на уроках, так і в позакласній роботі. [Дода-

ток 1,2,3] 

«Щоб підготувати людину  до самостійного життя, необхідно ввести її 

у світ книжок», – рекомендував В.О. Сухомлинський, – оскільки «школа 

стане справжнім осередком культури лише тоді, коли  в ній будуть пану-

вати чотири культи: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки, 

культ рідного слова». [7] 

Дитяча літературна творчість виховує в учнів позитивне емоційно-цін-

нісне ставлення до української мови, формує пізнавальний інтерес до рід-

ного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення; розвиває зв’язне 

мовлення, уяву, пізнавальні здібності, логічне, критичне та образне мис-

лення школярів; формує повноцінної навички письма, уміння брати участь 

у діалозі, створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення; на-

вчає дослідженню мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових 

лінгвістичних знань і норм української мови;  

залучає молодших школярів до практичного застосування умінь з  

різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях, 

знайомить учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів;  

формує в учнів повноцінної навички читання як універсального  

інструменту функціональної грамотності; розвиває інтерес і здатності до 

самостійної читацької діяльності для задоволення різних потреб читача; 

формує уміння опрацьовувати художні, науково-художні тексти; навчає 

оволодівати прийомами структурно-смислового і образного аналізу текстів 

різних видів; розвиває образне, критичне, логічне мислення та мовлення; 

формує умінння самостійної роботи з різними видами і джерелами інфор-

мації; формує прийоми роботи з дитячою книжкою, періодичною, довідко-

вою літературою; формує вміння безпечного і критичного використання 

медіапродукції, здатності створювати медіапродукти і спілкуватися за до-

помогою медіазасобів; розвиває уяву і здатність виявляти себе у різних ви-

дах літературно- творчої діяльності; виховує активну позицію щодо грома-

дянської і соціально-культурної належності себе і своєї родини до України; 

плекає інтерес до пізнання історії та природи свого краю і країни; пошани 
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до символів держави, ініціативної патріотичної поведінки у громадських 

акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій. [9] 

Отже, систематична робота над формування креативних літературних 

навичок учнів підвищує інтерес дітей до читання, стимулює учнів до само-

розвитку, розвиває цілеспрямованість і творчість у пошуково-дослідниць-

ких проектах, удосконалює навички зв’язного мовлення, навчає критич-

ному мисленню та аналізу, розширює кругозір та поповнює словниковий 

запас школярів. Формування креативних літературних здібностей учнів 

Нової української школи   покликане  допомогти становленню  громадя-

нина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як  су-

веренну,  незалежну,  демократичну,  правову,  соціальну  державу, забез-

печувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та 

встановленню  громадянського  миру  й  злагоди  в  суспільстві. 

Отже, підтримка читання, буккросинг, популяризація сучасної літе-

ратури земляків, ведення паспортів прочитаних творів, участь у шкільних 

літературних конкурсах, методи розвитку критичного мислення: «Сен-

кан», «фішбоун», «криголам», методи розвитку креативного мислення: 

«сторітеллінг», «експрессюжет», створення власних тестів і складання кро-

свордів – є ефективними інструментами для реалізації творчого потенціалу 

школярів та для виховання свідомих патріотів України. 
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Кузнєцов Ерік 

Бравл - майстер на всі лапки 

    Існує країна Флавель, де живе дуже багато метеликів.І я розповім вам 

про одногозних. Його звали Бравлі був він особливим метеликом. Все, що 

могло зламатися у Флавелі він міг відремонтувати. Саме тому його нази-

вали майстром на всі лапки. 

        Так от в країні Флавель існує система повідомлень через дзвоники. На 

великій відстані одна від одної стоять вежі з яких відправляють повідом-

лення. На одній з таких веж зламалися дзвоники. До Бравла звернулися за 

допомогою, щоб він їх відремонтував. Шлях був не близький і небезпеч-

ний. Щоб дістатися до місця призначення Бравл осідлав жука-перевізника 

Скоробея, взяв скриню з інструментами і полетів. 

       День був чудовий! Сонечко підіймалося із-за обрію. На траві лежала 

вранішня роса і перші сонячні промінчики виблискували в ній неначе діа-

манти. Бравл летів на інший кінець галявини і спостерігав як прокидаються 

квіти. Раптом щось величезне вдарило Скоробея і він впав. Бравл опинився 

на землі без свідомості. Хтось величезний і пухнастий тягнув непритомне 

тіло майстра на дерево. Коли Бравл прийшов до тями і розплющив очі, він 

зойкнув з переляку. Перед ним була величезна руда голова з довгими зу-

бами. 

    - Привіт! – сказала голова. 

     - П-п-п – привіт – сказав Бравл злякано. 

     - Не бійся. Ми тобі не зашкодимо.  Мене звати Бім, а це мій менший 

брат Бом - і він відійшовши в бік указав на ще одного велетня, який стояв 

позаду нього. 

   - А я Бравл, майстер з Флавелю. Що трапилося? Я пам'ятаю, що летів на 

Скоробеї полагодити дзвоники... Потім сильний удар і … 

    - Так. Пробач! То ми з братом гралися, кидали шишку і я не спіймав. 

Шишка збила тебе з жуком і ви впали. Ми тебе підібрали і принесли в наше 

дупло, а жук полетів. 

http://метеликом.все/
http://відремонтував.шлях/
http://квіти.раптом/
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   - Як же я тепер дістанусь до вежі із дзвониками?! Я мушу їх відремонту-

вати, на мене розраховує весь Флавель. Без Скоробея я не донесу скриню з 

інструментами, вона дуже важка. 

- Ти кажеш про ту горіхову шкаралупу з різними штучками? 

- Так саме про неї - зітхнув Бравл. 

- Не хвилюйся ми з братом тобі допоможемо. Для нас твоя скринька легка. 

Ми такі на обід їмо - посміхнувся Бім. 

- Добре! - зрадів майстер і теж посміхнувся. 

       За декілька хвилин серед дерев біля галявини замиготіли пухнасті руді 

хвости велетнів. Один з них тримав у своїх довгих зубах скриньку із горі-

хової шкаралупи. Поруч з ними летів маленький метелик. Бравл був щас-

ливий, що подружився з цими дивними і добрими створіннями.  
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Водзянський Владислав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бджілки-трудівниці 

В полі бджілки-трудівниці 

Мед беруть у кошики. 

Біля вулика-дзвіниці 

В соти ллють і в горщики. 

 

Так працюють бджоли днями, 

Крильця в них – мізинчики. 

Підготують нам із вами 

Смакоту – гостинчики! 
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Поліна Юрчук 

 

 

 

Мудра Сова та Чорний Кіт 
  Якось задріма Мудра Сова. Різко прокинувшись, 

вона почула дивний звук...То була велика і дуже шу-

мна машина.  

  Сова почала спостерігати що буде далі.  

Авто зупинилося, і з нього викинули  якийсь мішок. 

Мудру Сову охопили роздуми. Вона швидко прим-

чавшись до мішка почала його розв'язувати. В мішку 

щось поворухнулося...То був зляканий Чорний Кіт.  

- Де я!?Що відбувається? - запитав Кіт.  

-  Я б теж хотіла знати що відбувається! -відповіла 

Сова. 

- Ти на моїй галявині. Я Мудра Сова. А ти хто такий?  

- Я Чорний Кіт. Якого, як я тепер розумію, вигнали з дому . 

-Я ж Мудра Сова !Щось придумаємо! 

   Стали вони друзями та відправилися у велику мандрівку. Йшли вони 

лісом та полем і помітили хатинку...У хатинці  жила дівчинка, яка дуже 

хотіла котика. Вона помітила його і викрикнула: 

- Мамо, ось моя мрія!  

        А Мудра Сова щаслива полетіла додому чекати нової пригоди!    

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

http://кіт.якого/
http://мандрівку.йшли/
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                        Смішний Ведмедик 

 

 Жив собі малий Ведмедик.  

 Пішов він якось купатися до річки. Йде він, йде 

наспівуючи пісеньку...Прийшовши до річечки він по-

мітив,що води стало набагато менше ніж було. Нато-

мість виднілись великі камінці,по яким стрибала жа-

бка.  

      Ведмедикові також закортіло пострибати. Він зі-

стрибнув з берега на один камінець, потім на інший 

та ледь не впав. Стрибнувши на останній камінець 

Ведмедик не втримався і блюхнув у воду. 

- Ха-ха-ха,ти такий смішний!- чутно  з боку голос жа-

бки. 

     Тут Ведмедик і зрозумів! Його ім'я тепер "Смішний Ведмедик ". 
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Парунакян Дмитро 

 

Чаклунко 

 

       Жив собі Чаклунко, який дуже любив чаклувати. Одного разу, він ви-

рішив, зробити так, щоб всім людям на світі стала зрозуміла котяча мова. 

Він голосно промовив чарівне заклинання: 

- Котяки-розмовляки,БУМ!!! 

І раптом з усіх куточків почали лунати скиглення: 

- Цей корм не смачний! 

 - Почеши за лівим вухом, а не за правим. 

- Я не хочу залишатись вдома сам! 

Люди почали прислуховуватись до своїх домашніх улюбленців. І згодом 

замість скиглень, від усюди почало лунати: « Дякую!». Увесь світ напов-

нився любов’ю і розумінням. 
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Малиновська Анна 

 

Казка "Планета Щастя" 

 

        Жив собі хлопчик Сліпек. У нього була мрія про добро, повагу та добро-

зичливість на Землі. Якось у Сліпека з'явився вільний час, і він почав диви-

тися по телевізору цікаву передачу про планети.  

Через деякий час він звернув увагу, що знаходиться в іншому місці. Там 

було дуже гарно. Навколо росло дуже багато зелених дерев, кущів, цвіли рі-

зноманітні квіти. Усі рослини були дивовижні, незвичні. На них росли цікаві 

і на вигляд смачні плоди. 

Хатинки в цьому місці були невеличкі, але гарні, як у казці. І все навкруги 

було схоже на казку. 

 Дорослі з дітьми прогулювалися вулицями, деякі діти каталися на велоси-

педах, скейтах, гралися на дитячих майданчиках. Усі були дуже ввічливими, 

добрими. Люди не ображали один одного,а з розумінням ставилися до деяких 
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казусів. Наприклад, чиясь дитина ненавмисно стала на іграшку іншої дитини. 

Іграшка зламалась, але ні дорослі, ні діти не кричали чи ображали, а навпаки 

- підбігли до дитини і почали заспокоювати, що це не така і важлива річ, і 

можна купити іншу іграшку.  Сліпек здивувався: якщо б дитина зламала іг-

рашку там, де він живе, то всі б нервували з цього приводу. Його здивувало і 

ставлення дорослих, і дітей до цієї ситуації, і в цілому людей один до одного. 

Він довго сидів і спостерігав за людьми, але не помітив ні злості, ні образ, ні 

лайок. Сліпек покликав дівчинку. Вона була приблизно його віку. Її звали 

Хеппілі́на. Сліпек запитав, де він знаходиться. Дівчинка здивовано подиви-

лась і відповіла, що це місто Щастя. Він цікавився про те,  в якій країні зна-

ходиться це місто. Але дівчинка знову відповіла, що країна і навіть планета 

називається Щастя. Хлопчик розгублено подивився на Хеппілі́ну, а вона 

знову повідомила, що планета невелика, і всі міста на ній схожі одне на одне, 

тому немає сенсу називати якось по -іншому. І люди всюди живуть однаково 

добре. Сліпек зрадів, що є така планета Щастя, адже навкруги панує повага, 

доброта, веселощі, а про погані речі тут люди навіть не здогадуються. На цій 

планеті навіть бруду немає – навкруги зелено і чисто. 

     Раптом заграла голосна музика і Сліпек прокинувся у кріслі перед телеві-

зором. Він зрозумів, що це все йому наснилося, адже він завжди мріяв про ща-

сливих, уважних і добрих людей. 

Як же добре жити на планеті Щастя, в країні Щастя, в місті Щастя і поруч 

бачити щасливих людей.  
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Анна Малиновська 

 

Оповідання "Веселка" 

Був собі хлопчик Івасик . Але в нього не було настрою тому ,що на 

дворі був дощ. А Івасик зовсім не чекав доща, а чекав яскравої райдуги, 

сонечка і прогулянки надворі. 

      Вже вечоріло, Івасик вже ліг спати. А на другий день Івасик прокинувся 

і побачив у вікні райдугу. Він швидко одягнувся, узяв свого паперового 

кораблика і літачка. Вибіг на двір та пішов за своїми друзями: Андрійком, 

Петром і Сашком. Він попередив їх теж, щоб взяли свої літачки та кораб-

лики. 

      І вони побігли запускати свої літачки в небо, а паперові кораблики в 

річку. А ще вони грали в піратів і в схованки. 

Всім було дуже весело! 
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Анна Малиновська 

 

Зайченятка і космос 

           Жили були два братики – зайченя-

тка Вайтік та Грейтік. І от один з братиків 

вирішив полетіти в космос. Разом зайче-

нятка сконструювали ракету. Вирішили 

зайченята, що в космос полетить менший 

братик Вайтік,  тому що космічна ракета 

була дуже маленька. А за польотом по-

винно було спостерігати старше зайченя-

тко - Грейтік. 

 Настав день польоту. Ракета стрімко полетіла вгору. Вайтік знайшов 

невідому планету в космосі і встановив на ній свій прапорець із листячка 

капусти. Дослідивши космос і побачивши багато цікавого, зайченятко по-

чало повертатися додому. Раптом на космічному кораблі зникло освіт-

лення. В космосі стало темно і Вайтік не міг повернутися додому. Але 

Грейтік не розгубився. Він відправив в космос самого яскравого світлячка, 

який залив світлом весь космос і освітив дорогу додому.  

Всі звірята були дуже задоволені поверненню маленького космона-

вта. Вони уважно слухали цікаву розповідь про космос. 
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Леся Колесник 

Казка про дружбу 

 

  Жили-були Зайчик і Горобчик. 

Багато років вони товаришували, ра-

зом ходили до лісової школи, разом 

відпочивали. Особливо вони полюб-

ляли бешкетувати на галявині, що по-

руч з їхніми домівками. Там друзі ді-

лилися своїми секретами, любили 

грати у м'яча, а ще збирали квіти. 

 Але з їхньої дружби часто глузували 

інші звірята, адже Зайчик був кмітливіший, дотепніший і жвавіший, а 

Горобчик, навпаки, все робив непоспішно та обдумано. 

  Одного разу Зайчик каже Горобчику:  

- Знаєш, набридли мені ці глузування, не хочу більше з тобою дружити, 

знайду собі інших друзів! - і чкурнув за галявину. Сильно засмутився Го-

робчик, та довго ображатися не зміг, бо зрозумів, що друга потрібно ряту-

вати, почувши розмову звірят про те, ніби, Зайчик застряг у багнюці.  

  Горобчик мчав туди, що мав сили. Прилетівши на місце, побачив 

Зайчика, який не міг вибратися самостійно.  

 - Друже, я зараз тобі допоможу! - зацвірінькав птах. Виломив швиденько 

гілочку  подав її Зайчику.  

  Вибравшись з багнюки, Зайчик промовив:  

-  Вибач мене, Горобчику, я був неправий, адже, це річ краще нова, а дру-

жба краще - стара. Ніхто із звірят не став мені допомагати, а ти прилетів, 

не зважаючи на мій вчинок! 

  Горобчик усміхнувся, та й каже:  

 - Я не міг вчинити по-іншому, бо справжній друг пізнається у біді!' 

  З того часу друзі не розлучалися.  
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Демиденко Іван 

Гусениця Чубка та павук Вася 
 

Жила-була в лісі гусениця Чубка та павук 

Вася. Жили вони дуже щасливо та дружно.            

Одного разу пішли вони до міста. І павучок 

Вася каже:  

- Як тут незвично, їздить різний транспорт: ма-

шини, автобус, вантажівки. 

 -Так! І високі будівлі є,- сказала гусениця Чубка. Вони довго роздивлялися 

місто. Вони вже мали підніматися по сходам і павучок занив:  

- Я вже втомився, пішли додому. 

 -  Ну, пішли, - сказала гусениця. Та пішли вони знову до лісу. І коли пове-

рталися  у павучка Васі виникла ідея: 

 - А давай знайдемо друзів ? 

 -А давай ! – сказала гусениця Чубка. Тільки завтра. Бо вже вечір.  

Вони лягли спати, але павучок Вася не міг заснути, бо він думав про 

те, як він із новими друзями грає в різні ігри біля лісу. Наприклад, в квача, 

хованки та футбол. Та коли він заснув, йому наснилися гарні сни.      Зранку 

павучок зі своїм другом вирушили на пошуки нових друзів. Вони познайо-

милися з комаром, мухою, бджолою та осою.  

- Я Квач!, - сказала муха.  

Та всі порозбігалися від мухи хто куди! І гралися вони так аж до вечора.  
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Бучинський Єгор             

 Кросворд 

на вільну тему 
 

1. Як звати мого друга?  

2. Вночі на небі світить … 

3. Вдень нам світить  … 

4. Для футболу беруть …  

5. На небі виснуть  … 

6. На товар складають … 

7. Засіб зв’язку - …  

8. З математики задають  …  

9. Під землею їздять на …  

10. Книжки зранку кладуть в  (по го-

ризонталі) 

 

11. Діти на вихідних ходять в   … 

12. Словесно-музичний твір  

13. (по вертикалі) 

14. Верхи їздять на … (по горизонталі) 

15. Взимку стають довші .. 

16. Коли хворіють приймають  …  

17. Коли приходить ніч людям сниться  

18. На ніч дітям читають  …  

19. Велика солодка ягода  …  

20. Назад повзе  … 
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  1             

     4          

  2  3           
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11     

    6  8         

 7         14     

      9        5 

               

    

10 

12      15     

               

 19   16      17     

18               

               

 

(1 Діма.2 місяць.3 сонце.4 м’яч.5 хмари.6 ціну.7 телефон.8 номер.9 метро. 

10 портфель.11 кіно.12 пісня. 13 коні. 14 ночі.15 ліки.16 сон.17казки.18 

кавун.19 рак) 
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Мазур Крістіна

 

 

 

 

 

 

 

 

Любов оживає (казка) 

У дикому лісі, 

В печері черленій, 

Жила-була відьма - 

Самотня Морена. 

 

Була вона злою, 

На кожну людину, 

За те, що стрілою, 

Кидали у спину. 

 

А біля лісочку 

Стояли хатини. 

Там доні й синочки в 

Щасливих родинах. 

 

 

Зростали. Та якось 

В обідню годину 

Дракон навіжений 

Спалив ті хатини. 

 

Тікала подалі 

Малеча до лісу. 

Від лиха й печалі 

Між сосни і хмизу. 

 

Сховалися діти 

в хатинці Морени. 

Чекати й сидіти 

В господі черленій. 

 

Морена вернулась, 

«О, диво, маленькі!» 

Дівчатка всміхнулись, 

Хлопˈятка – чемненькі. 

 

Щаслива Морена 

Розквітла на диво. 

Добріша, напевно, 

Всі разом – щасливі. 

 

Живуть, і гарненько 

Їх ліс доглядає. 

Морена, як ненька, 

Любов оживає. 



 

Стоцька Валерія 

 

КІТ І ВЕДМІДЬ 

 

 Жив собі Кіт. 

 

Одного разу він знайшов ключ. Ключ був схо-

жий на отвір, який був біля дупла Сови. Кіт побіг до 

дупла та вставив ключ в отвір. Двері відчинилися.  

 Кіт зайшов в дивний, чарівний ліс. В цьому лісі 

жили : Єдинороги, Русалки, Змій Горинич та інші 

невідомі коту тварини.  

  За деякий час до Кота підійшов Ведмідь. Він ніколи не бачив такої тва-

рини, як Кіт. Вони один одного довго роздивлялися. Коли їх очі зустрілися 

вони відчули приязнь одне до одного. Ведмідь почав показувати лісове царс-

тво, а потім  запросив Кота до себе додому. По дорозі вони побачили Чарівну 

квітку. Ця квітка була схожа на рожевий тюльпан. Кіт захотів понюхати Кві-

тку. В той час квітка розкрилася та розпилила сонний пилок. Кіт вдихнув цей 

пилок та почав закривати очі, йому стало зле. 

Ведмідь схопив Кота та поніс його до Чарівного водоспаду. Ведмідь швидесе-

нько умив Кота цілющою водою.  

Коли Кіт прокинувся,  Ведмідь сказав, що в цьому лісі багато небезпек, про які 

він буде попереджати завчасно. 

З того дня вони стали найкращими друзями.  

 

 

 

 



54 
 

Сокольченко Андрій 

 

                                  Фунтик та Шпунтик 

 

     Було собі два друга Саня і Ваня. Мали вони до-

машніх улюбленців. У Сані був котик на ім'я Шпу-

нтік, а у Ваня була собачка на ім'я Фунтик.  

Саня жив в місті в багатоповерховому будинку, на 

третьому поверсі. Тому Шпунтик не мав можливо-

сті гуляти на вулиці коли захоче. А Ваня жив в селі 

в приватному будинку. Тому Фунтик мав можли-

вість гуляти на вулиці стільки, скільки хотів на сві-

жому  повітрі.  

      Одного дня Шпунтик попросив Саню відвідати 

свого найкращого друга Фунтика, бо дуже за ним скучив і хотів гуляти на 

вулиці. Ваня і Фунтик, побачивши своїх друзів, дуже зраділи. Поки Ваня і 

Саня пили чай з печивом, Шпунтік з Фунтіком гуляли на вулиці. Вони так 

бавилися, що ненароком перевернули бак зі сміттям. Почувши гуркіт на ву-

лиці, хлопці вийшовши на вулицю, побачили перекинутий бак і насварили 

бешкетників.  

       Фунтік та Шпунтік вибачились та пообіцяли  більше  не робити 

шкоди.Вони все прибрали і з радістю продовжили свій відпочинок.  
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Ковальчук Рустам 

 

Комарик     Бурик 

 

  На одному маленькому, безлюдному острові жив комарик Бурик. Він 

любив грітися на сонечку і купатися у морі. На цьому острові не було більше 

нікого, лише Бурик і природа, і він звик, що все тут належить йому. Його улю-

блене місце відпочинку - на пелюстках великої, червоної квітки. 

  Одного разу Бурик прилетів відпочити до своєї квітки, але побачив, що на ній 

спить декілька бджіл. Комарик розлютився. Як це так, що вони зайняли його 

місце?!Він прогнав їх геть. 

  Бджоли перебралися на пелюстки іншої орхідеї. Кожного дня вони весели-

лися і грали в різні ігри, а Бурик лише споглядав на них і мріяв з ними гратися. 

Тоді він зрозумів, що вчинив погано, прогнавши їх. 

  Він наважився, попросив у бджіл пробачення, і запросив на свою орхідею. 

  Відтоді вони завжди гралися разом і стали найкращими друзями. 
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Мухін Максим 

 

 

Зайчик та Їжачок - мандрівники 

 

Зайчик з Їжачком сиділи біля вікна і побачили, що гарна погода  надворі. 

Вийшли з хатинки та пішли до лісу. 

  В лісі вони помітили величезний пень  з чарівним світлом. Підійшли до 

нього та потрапили в іншу країну  -  Країну Чудес. Там вони зустріли багато-

багато  різних звірів які були веселі та привітні.  Там Зайчик  з Їжачком гралися 

з ними.   

Потім настав вечір. Звірі повернулися додому. Так закінчилася їх манд-

рівка. 
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Тетера Ілля 

Цуценя надворі 

 Жили-були   Жасмін і Дамір. Їм батьки купили цуценя.  Вони дуже лю-

били гратися з ним. Коли мама йшла в магазин, то не закрила двері, і цуценя 

вибігло надвір. Воно не знало куди бігти і забігло в кущі.  

   Дамір і Жасміна побачили, що цуценяти немає. Одразу побігли його шукати, 

але   не знайшли. Діти почали плакати, адже любили його. Діти розпочали по-

шуки ще раз.       

Та ось ішла незнайома  жінка, побачила цуценя і забрала його собі додому. 

По дорозі вона зустріла дітей, які шукали когось. Коли вона помітила, що діти 

розглядають кущі,  запитала: 

- Це ваша тваринка загубилася? 

-      Так це наше цуценя, дякуємо, що ви його знайшли. 

Вони забрали  песика додому. Діти помили його, висушили і почали з ним 

гратися.  

Всі були щасливі. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Миронова Аніта 

 

Мишка Пінелла та рожева ручка 

 

Мишка Пінелла живе в школі під підлогою, у малесенькій чепурненькій 

шпарині. У неї безліч гарних ручок, олівців і фломастерів, адже крізь щілину 

за декілька років насипалося багато канцелярського приладдя дітей. 

І одного разу Пінелла почула, що  плаче дівчинка. Мишка вискочила зі своєї 

прибраної хатинки  і побачила  заплакану маленьку ученицю.  Мишка запитала 

її: 

 - Чому ти плачеш, дівчинко? Як тебе звати? 

 -  Мене  звати Катруся! Я плачу, тому що я намагаюся писати якнайкраще, та 

все марно. -  відповіла та. 

 -  Не треба плакати! Облиш. Я навчу тебе писати гарно  і подарую тобі рожеву 

ручку. Як тільки ти будеш писати цією чарівною ручкою, твоя каліграфія буде 

бездоганна. Бережи цей подарунок. Успіхів тобі, - сказала Пінелла і побігла.  

    Йшов час, Катруся писала із задоволенням. Її почерк був настільки гарним, 

що їй заздрили всі учні школи. Та все зазирали на її зошити. 

Та одного разу Катруся ненароком загубила ручку. Прямо серед класної 

кімнати ручка покотилася і зникла. Розчаруванню Катрусі не було меж.  

- Ой лишенько, плакала вона вдома. І мама, і тато ніяк не могли її заспо-

коїти. Вже купили нові ручки різних кольорів, а почерк геть не той, що був. 

http://дівчинку.мишка/
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Зранку у школі на парті лежала рожева ручка. Катруся була на сьомому 

небі від щастя. Дівчика здогадалась, що це мишка знайшла загублену річ. Ка-

трусі захотілося віддячити Пінеллу. Учениця постукала по підлозі, і зі щілини 

виглянуло мишеня. 

- Пінелло, це ж ти знайшла мою ручку? 

- Так, вона закотися до мене в хатку. 

- Дякую, мишко. Я така щаслива! Чим я можу тобі віддячити, адже ти 

вдруге стала мені в нагоді? 

- Забери мене до себе, бо мені тут небезпечно, і прибиральниці хочуть 

мене спіймати, адже не раз вже я їм попадалась на очі! – сказала мишка. 

З того самого дня мишка Пінелла поїхала до Катрусі. Вона живе у прос-

торному будиночку, має власну кімнатку. А Катруся все пише гарно, старанно 

і всім добре живеться. 
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Дишкант Марія 

                 Прогулянка в лісі 

 

 Звiрятка пiшли до школи. Iх зустрiла вчителька. Першим уроком була 

цiкава математика, вони розв'язували приклади, рiвняння i задачки. На перервi 

ïли фрукти i вiдпочивали. На украïнськiй мовi ïм було цiкаво, тому що вправи 

були про овочi. Вчителька повела  звiряток в лiс на прогулянку на урок «Я 

дослiджую свiт». Вони вирiшили збирати лiсовi ягiдки i раптом зайчик гово-

рить: 

- Я  знайшов декiлька маленьких грибочкiв! 

Лисичка вiдповiла: 

- Дуже гарнi, давайте також збирати грибочки! 

     Звiрятка зiбрали повну корзинку маленьких та великих грибочкiв. I вони 

побачили безлiч красивих квітів. Там красувалися ніжні фiалки, біляві рома-

шки і яскраві дзвiночки. Всiм дуже сподобалося i вони лишилися в лiсi ще й 

на читання. Звiрята розповiдали улюбленi вiршi про природу. 

      Так пройшов один з найцiкавiших днiв в лiсовiй школі. 
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Белобрам Марія 

Весела історія Гномика і Феї 

В чарівному лісі жили феї і гноми. Феї жили на деревах, а гноми в пі-

дземеллі. І жила в одному дереві фея, яку звали Фейрі. Вона полюбляла диви-

тися, як сходить сонечко. А під цим деревом жив гномик Брум. Він ніколи не 

забирався на дерево. 

Одного разу Фейрі побачила нірку Їй було дуже цікаво,що в тій нірці. Там 

були східці, вони вели дуже далеко вниз. І тут раптом вона почула чиєсь бур-

мотіння. І тут з нірки виліз гномик: 

-Ти хто? - запитав він. 

-Я фея Фейрі. А ти хто? 

- А я гномик Брум. Давай дружить. 

-Давай, - відповіла Фейрі. 

       Вони розговорилася і Фейрі розповіла йому, що дуже любить дивитися, 

як сходить сонечко.А Брум відповів, що ніколи не бачив як воно сходить. І 

фея запропонувала йому піти з нею і подивитися, як це гарно. Вони домови-

лися, що завтра зустрінуться. 

       І ось настав ранок. Брумчик вийшов з нірки, і побачив, як до нього спус-

кається Фейрі.  Вона допомогла йому піднятися на дерево.   І на одній з гіло-

чок вони сіли чекати на схід сонця. І раптом Брум закричав: 

- Дивись, дивись воно сходить... 

Це було дуже гарно. 

      І з тих пір вони кожного ранку, зустрічали схід сонця разом. 

http://гноми.феї/
http://фейрі.вона/
http://брум.він/
http://нірку.їй/
http://нірці.там/
http://брум.давай/
http://гарно.вони/
http://ранок.брумчик/
http://фейрі.вона/
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Ковальчук Єгор 

  Казка «Джмелик Нолик» 

Одного разу  летів джмелик квітучою      галявиною. Він побачив, що 

його друзів ображають гусениці: проганяють і щось відбирають. Він підлетів 

до них і почав дзижчати: 

- Чому ви ображаєте менших за себе? 

А гусениці відповіли: 

- Нам сподобався нектар! Ми вирішили забрати. 

Але хоробрий джмелик Нолик врятував свого меншого друга. Він забрав не-

ктар і сказав гусеницям: 

- З вами ніхто не хоче товаришувати! Годі вести себе нахабно. Пора вам 

стати чемними. 

І гусениці подумали, їм стало соромно і вони поповзли вибачатися до об-

ражених. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://галявиною.він/
http://гусениці.він/
http://друга.він/
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Савицька Анастасія 

            Вухастик-мандрівник 

 

            В селі, у моєї бабусі жили кролики. Бабуся їх любила і годувала 

соковитою травою, морквою.  

       Одного разу вона давала їсти вухатим і забула зачинити дверцята клітки. 

Один кролик, наївшись, почав від радощів весело стрибати. Та раптом він не-

нароком випав із клітки. Одразу косоокий пострибав до городу, де йому пахла 

відома їжа. Кролика звали Вухастик. Він був улюбленцем бабусі: маленький, 

пухнастий та лагідний. Він знайшов в городі собі чим поласувати: наївся сві-

женької капусти, молоденької травички. Добре набігавшись, звірятко захотіло 

спати, адже було іще мале. Потім Вухастик пострибав у подвір'я і побачив ха-

тинку Сірка, який спав у холодочку. Кролик заскочив у будку Сірка і там на 

тепленькій підстілці заснув. Сірко його  не помітив.  

     Бабуся побачила, що кролика немає на своєму місці  і почала його шукати. 

Невдовзі вона побачила, що з будки Сірка звисає маленьке вушко Вухастика. 

Бабуся обережно взяла кролика і віднесла його у клітку. Він весело застрибав, 

а бабуся зраділа. Її Вухастик – це потіха і велике щастя. 

 

http://вухастика.бабуся/
http://вухастика.бабуся/
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Дорошук Злата 

 

Добре серце 

В одному невеличкому місті жив собі самотній Кіт. Звали його – Вуглик. 

У нього було добре серце, але зовсім не було друзів.  Всі навкруги вважали, 

що цей кіт приносить лише біду! А все тому, що він був, як вуглик, - чорний. 

Одного зимового дня котик вийшов на прогулянку по місту. Він як завжди 

один ходив по засніженим вуличкам, але раптом, почув, що хтось пискляво 

гукає на допомогу. Вуглик підійшов ближче до дерева та побачив на снігу без-

порадне пташеня. 

- А ти що тут пищиш?, - спитав Вуглик. 

- Я летіла за своєю зграєю!, - ледь чутним голосом відповіло пташеня. 

– Та мої крильця дуже захололи, і я впала на сніг.. І вже й сама дуже 

замерзла. 

- Чекай мене! Я зараз щось придумаю! 

І побіг Кіт за допомогою. По дорозі він зустрічає Мишку. 

- Агов, Мишко, мені потрібна …. 

- Ні, ні не підходь ближче, я тебе боюся!  

Тай розминулися. Біжить Кіт далі і бачить сидить на гілці Ворона. 

- Ворона, послухай!, - крикнув  Вуглик. 
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- Чорний Кіт? О, ні, немає нам про що говорити! 

Зупинився Вуглик, подумав і вирішив, що сам допоможе пташеняті.  Він шви-

дко повернувся назад.  

- Я сам тебе відігрію! Сказав Вуглик 

Він ліг біля пташки, огорнув її хвостом та грів її своїм теплим хутром . До 

ранку пташеня повністю відігрілося та набралося сил.  

- Дякую, тобі, мій друже, за твою допомогу та добре серце. 

- Будь-ласка! – зашарівся Вуглик.   - Давай знайомитись?  

- Мене звати Айка. Я повернуся до тебе навесні. 

- Я буду тебе дуже чекати, Айка ! 

Так у Вуглика з’явився його перший друг. А на ранок звістка про добре серце 

чорного кота розлетілася по всьому місту . І тепер друзів у Вуглика було ба-

гато, але справжній - прилітав навесні! 
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Шайдюк Артем 

Чарівна пригода 

 В одному дрімучому лісі жив їжачок Кузя. Він був дуже сором'язливий 

і не мав друзів. Але в нього була мрія стати самим найкращим і мати багато 

друзів. 

І одного разу з ним сталася чарівна пригода. Він пішов на прогулянку і 

так задумався, що не помітив як заблукав. Кузі було дуже страшно. Аж раптом 

перед ним з'явився незвичайний будиночок. Коли їжачок підійшов до дверей, 

вони відчинилися самі. І перед їжачком з'явився маленький дідусь з довгою 

бородою. Він сказав що їхня зустріч не випадкова. Це був лісовий чарівник.  

     Після зустрічі з дідусем їжачок став якийсь інший. Він став чарівним. В 

нього з'явилося дуже багато друзів і він тепер щасливий. 
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  Талько Єлизавета  

Батерфляндія(легенда) 

     У стародавньому місті Флавелія, серед безмежного поля квітів: маків, ро-

машок, тюльпанів, ірисів, волошок, півоній, троянд і конвалій заблукав гігант-

ський метелик Батерфляй . Йому  здалося, що потрібно розширити територію 

квітів, і тому він взяв на крила тонни насіння та й розсипав по землі. Куди 

впало насіння маків - утворився регіон – Редік, куди  впало насіння троянд - 

Пінк, куди насипалися  пелюстки  ромашок - Вайто, куди волошки - Блунь 

утворився, впали крихти ірису - став регіон Вайлет, куди закотився тюльпан - 

там постав Єлавкіль. Куди полетіла півонія - там постав Оранжік, куди призе-

млилася трава – там Грінік. 

     Батерфляй прилетів до річки  Рів-лав і побачив людей, які прийшли набрати 

води. У них не було  домівок, вони проживали просто неба. Але таке життя 

було небезпечним, адже часом дощило, дули сильні урагани, а вночі підкрада-

лися дикі звірі. Батерфляй  вказав  дорогу до родючого  регіону.    Він сказав, 

що вони можуть обрати шлях на північ, південь, захід і схід. Невдовзі вони 

знайдуть родючі землі, на яких будуть височіти просторі будівлі у вигляді ве-

личезних квітів. Люди пішли. Тим часом Батерфляй полетів розкидати пелюс-

тки  на поля, які були зорані промінням Сонця.  

І так заселилися чотири регіони : Пінк, Єлавкіль, Блунь та  Ора́нжік.  

http://єлавкіль.куди/
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Люди проживали у гарних різнобарвних будиночках. Двері споруд були 

завжди відчинені для гостей, а усе навкруги пахло парфумами та  медом. Ці 

регіони об'єдналися,   коли святкували День квітів на річці Рів-лав, і так утво-

рилася країна  Батерфля́ндія. Згодом територія розширилася, люди заселилися 

на землі  маків, ірисів, трави і ромашок. Ці землі для них удобрив могутній 

метелик. На півдні Батерфляндію омивало два моря Діб-діб та Фуль-фуль,  на 

заході люди купалися в озері Ку́кіль, а на сході  - в озері Шу́даль. Правив кра-

їною Батерфляй, який прожив у квітучих палатах  столиці Флавелія. 

   І якщо  існує рай на землі, то це  різнобарвна , запашна, і райдужна країна 

Батерфляндія, і там живе добрий народ батерфлясиків !!! 
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 Гичко Ілля 

Зайчик і ведмідь 

У Зайчика закінчилася морква.  Він пішов до Ведмедя та й каже: 

       - Дай моркви, будь ласка! 

Ведмідь каже: 

- Гаразд, але ти принеси мені хорошого меду. 

Пішов зайчик до бджоли, але там теж йому відмовили. Подався до кабана-фе-

рмера вухань : 

     - Кабане, у тебе є мед? 

      А той відповідає : 

      - Лише жолуді, але не медові!  

         Розчаруванню вухатого не було меж. Прийшов він додому і бачить, що в 

шафі мед стоїть. Раптом від вікна відлетів бджолиний рій. Вухань так і зрозу-

мів, хто приніс солодкий гостинець. Аж де не візьмись ускочив  Ведмідь взяв 

склянку та ласує тим медом, ще й бурчить: 

 - Мед, як подарунок, візьму, але морква, на жаль, у мене закінчилася.  

Бачить зайчик діла не буде, бо ж який Ведмідь хитрий. Зібрався вухань та й 

пішов  до королівства Лева. Радо зустрів Лев зайчика: 

     - Що треба, сіроманцю? 

       - Шановний Лев! Ведмідь хотів меду і я йому приніс, а він мав дати мор-

кви. Мед він узяв, але натомість моркви не дав. 

- Не годиться, -  каже Лев. – Треба втрутитися. 

  Як тільки Ведмідь побачив Лева, одразу ж зайчику моркву віддав, вибачився 

і щодуху помчав до лісу. 
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ДОДАТОК 2 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №19 М.ЖИТОМИРА 

Пришкільний табір “ФЛАВЕЛЬ” 

Казковий словограй №2 
ЗБІРНИК КАЗОК,  ОПОВІДАНЬ УЧНІВ  ЗОШ №19 

 

«Чудернацькі пригоди у  

місті Флавель» 
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Малиновська Анна 3-Д 

Класовод: Талько Ю.С. 

У місті Флавель живуть чудесні ельфи. Вони хоч і маленькі, але дуже 

розумні. Зимою вони ховаються у своїх домівках, весною та влітку вони пра-

цюють, а восени вони летять в ліс , щоб назбирати їжі на зиму. Але серед них 

був ледачий ельф, який не хотів нічого робити. Його звали Лінько. Він думав, 

що у нього і так все буде.  

Але одного разу взимку було дуже холодно та не вистачило їжі. Всі 

ельфи хоч і були добрі, але захотіли провчити Лінька. Вони сховалися по до-

мівках, а ледачий ельф залишився надворі. Йому було холодно і голодно. Він 

блукав лісом та біля домівок . Нарешті він зрозумів свою помилку і, попроси-

вши вибачення, пообіцяв працювати. Ельфи його пробачили і  наступної весни 

уже всі вилетіли в ліс.  

Наступної зими Лінько  відпочивав у теплій домівці та їв смачні ягоди. 
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Стоцька Валерія 3-Д 

Класовод : Талько Ю.С. 

Жили на горі два ельфи: Дивак  та Кра-

сунчик. Одного разу вони пішли в ліс і захо-

тіли там переночувати. Знайшовши місце для 

ночівлі, вони заснули. Прокинувшись, вони 

побачили тунель. Ельф Дивак запитав: 

- Ти хочеш піти в цей тунель? 

- Так–так-так ,- відповів  Красунчик . 

Вони пішли і опинились в місті Фла-

вель. Там вони побачили дівчинку і підбігли 

до неї. Дівчинка не повірила своїм очам.  

- Як тебе звати?- запитав Красунчик. 

- Мене звати Марія, - відповіла дівчинка. 

- Приємно познайомитись , - сказав Дивак 

З тих пір ельфи та Марія стали найкращими друзями і завжди проводять 

час разом у чарівному місті Флавель. 

 

 

 

  



74 
 

Микитенко Вероніка 4-А 

Класовод :Захарченко Г.А. 

Одного дня в чарівну країну під назвою Фла-

вель потрапили Мо, Юко та Міа. 

- Куди це ми потрапили?- запитала Мо. 

- Здається, це чарівна країна квітів,- відповіла Міа, 

яка вже давно читала про цю країну. 

Вони йшли стежкою слухаючи спів пташок і 

назустріч їм вибігли зайці, ледве не збивши з ніг дів-

чаток. Друзям стало цікаво, куди це так швидко  бі-

гли зайчики, і вони вирішили піти за вуханями. Побачивши, що зайці забігли 

в печеру, дівчата зайшли туди, та Юко запитала: 

- Від кого ви так швидко тікали? 

- Від страшного ведмедя, - відповів заєць. 

- Але чому ?- запитала Міа. 

- Тому ,що він загубив свою дочку і дуже розлючений, - відповіли 

зайці. 

- Ми Вам допоможемо і знайдемо дівчинку, - сказала Мо. 

- Але ж це дуже небезпечно,- відказала Міа. 

- Потрібно спробувати,- підтримала подругу Юко. 

- Добре, - погодилась Міа. 

Друзі довго шукали ведмежа, вони обійшли майже всю країну, аж рап-

том почули плач. Під кроною великого дерева хтось жалібно плакав. 

- Як тебе звати ?- запитала Міа. 

- Мая, - схлипуючи сказало ведмежа. 

- Пішли з нами, ми знаємо, де твій батько, - сказала Юко.  

Мая зраділа, що її нарешті зайшли і чимдуж побігла за  своїми рятівни-

ками. Дівчата повернули Маю до тата, за що він був їм дуже вдячний, а ще 

більше дякували зайчики, які нарешті могли спокійно ходити лісом. 
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Ганжа Олександр 4-А 

Класовод : Захарченко Г.А.  

У казковій країні було чарівне квіткове місто Флавель. Називалось воно 

так, тому що його мешканці  любили садити багато квітів біля своїх будинків.  

І ось одного разу у Флавелі сталась повінь. Усі жителі дуже хвилювались 

за свої квіти, адже вода могла їх змити. 

 І почали вони думати, як можна  врятувати рослинки. Але  зробити ні-

чого, окрім помолитись, флавельці не могли,  тому кожен житель вийшов на 

балкон і почав звертатись  до сонця, щоб воно своїм промінням висушило всю 

воду. Сонце почуло ці молитви і вийшло високо на небо. Всі квіти міста було 

врятовано. 

 З тих пір флавельці кожного ранку виходили на балкон і дякували Со-

нцю за такий порятунок.    
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Данилко Валентина 

5 –Г 

Класовод :  

Нікітіна Д. 

Одного разу 

жителі міста Флавель  

помітили, що зник ко-

роль Метелик. Його 

трон був пустий. Фла-

вельці засмутились, 

адже раніше король 

кожного ранку будив їх 

і дарував їм щастя. Тепер же вони  пізно прокидались, забували полити квіти, 

від чого ті почали засихати. Тому декілька сміливців вирішило, що так далі не 

може тривати і вирушили на пошуки короля.  

Вони запаслись їжею та водою і спочатку пішли в гори, бо подумали, що 

Метелик міг заблукати, але там його не було. Тоді флавельці вирушили до рі-

чки, але і там їх спіткало нещастя. Залишилося лише перевірити ліс.  Мандру-

ючи між дерев, вони натрапили на печеру, звідки лунав плач. Зайшовши все-

редину, друзі побачили свого короля, в якого було поранене крило. Метелик 

повідав їм історію про те, як він вирушив на пошуки насіння різноманітних 

квітів , але на нього дивним чином впав камінь і поранив його. Король зміг 

доповзти до печери де і пробув декілька днів. Флавельці перев’язали йому 

крило та донесли додому.  

Через декілька  днів королю стало краще, і він зміг як і раніше правити 

містом та дарувати його жителям щастя. А з насіння, яке він тоді знайшов ви-

росли надзвичайно гарні квіти , які прикрашали все місто.   
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Бобровська Крістіна 4-А 

Класовод : Захарченко Г.А. 

- Фух! Нарешті я добрався в це надзвичайне місто!- сказав Флайко. - 

Якщо ви не зрозуміли, що це за місто, то я Вам зараз розповім. 

Це містечко називається Флавель. Воно найквітучіше в світі. На кож-

ному кроці тут можна зустріти квітку. Також на вулицях стоять великі цуке-

рки, торти та шоколадки. Де-не-де можна зустріти котиків, які блукають про-

вулками та піднімають настрій людям. Так як місто називається Флавель, то 

його жителі звуться флавельці.  

Одного разу всі мешканці міста розійшлись по будинках, тому що небо 

насупилось. І раптом пустився дощ. Він був загадковим, тому що був із соло-

дощів. Так, так, саме із солодощів. Усі флавельці повиходили з будинків та 

дуже здивувались. Адже таких опадів ніколи не було у Флавелі. Жителі раділи 

такому приємному дощу. 

Ось що це за місто, чарівне місто Флавель. 
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Кавун Андрій 4-А 

Класовод : Захарче-

нко Г.А.  

Жив собі хлопчик Рі-

чард. Йому було 10 років. 

Одного разу йому спало на 

думку помандрувати своїм 

містом. Коли він вийшов 

на вулицю , то трапилась несподіванка: квіти змінили свої кольори. Тюльпани 

були зеленими, кульбабки рожевими, волошки червоними, а маки жовтими. 

Коли хлопчик захотів доторкнутись до волошки, вона раптово заговорила: 

- Не зривай мене,- запищала квітка. 

- Я не хотів тебе зривати, я лише хотів доторкнутись до твоїх пелюсток, 

- відповів Річард. 

- Багато людей хочуть доторкнутись до такої краси, а потім безжалісно 

зривають та викидають,- сумно відказала волошка. 

І Річард пішов далі розмірковуючи над цими словами. Він хотів доторк-

нутись і до інших квіток, але боявся , що і вони можуть його злякатись. Тому 

він замислився, як же можна з ними потоваришувати. З такими думками він і 

повернувся додому, де його вже чекала мама.   

Він розповів цю історію , і мама йому підказала, що потрібно доглядати 

за квітами, поливати їх, не топтати і не зривати. Відтоді Річард постійно до-

глядає за квітами. 
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Двораковська Маргарита 5-А 

Класовод:Якимчук О.О. 

Є чудове місто Флавель. Тут живуть добрі люди, які завжди прийдуть на 

допомогу один одному. Була зима, але снігу зовсім не випало. Жителі міста 

були не задоволені і один мешканець говорить : 

- Що це за зима? Снігу зовсім немає! 

- А може потрібно щось зробити?- відповідає йому Марія. 

- Так, може і сніг випаде, - підтримали її односельчани .  

- А що ж ми можемо зробити? 

- Давайте ми поставимо виставу, - запропонувала Марія. 

- Так, - відповіли усі гуртом. 

Жителі почали ретельного готуватися до виступу: вчили вірші, пісні, 

танці. Головну роль віддали Марії, адже це була її ідея. Ось настав день 

прем’єри.  Для дівчини це був перший виступ, тому вона дуже хвилювалась, 

це помітила її подруга Настя 

і запропонувала  разом вийти 

на сцену і заспівати пісню . 

 Дівчата утворили чу-

довий дует і від їхньої пісні 

пішов перший сніг. Флаве-

льці не могли повірити в таке 

диво. Дітвора побігла гра-

тись з першим снігом , а до-

рослі почали дякувати дівча-

ткам. Адже, потрібно завжди допомагати один одному і радіти дрібницям.  
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Джус Анастасія 5-А 

Класовод :Якимчук О.О. 

Одного разу у місті Флавель прийшло літо, та 

не звичайне, а чарівне. Цього літа випало багато 

снігу, річки були покриті льодом. Флавельцям таке 

не подобалось, і вони хотіли це виправити, але ніхто не знав як. Дівчинка Ніка 

вирішила звернутись по допомогу до своєї подруги Каті, щоб самим виправити 

ситуацію.  

- Привіт, мені потрібна твоя допомога,- сказала Ніка. 

- Привіт, яка?- запитала Катя. 

- Ти бачила, що відбувається на вулиці?- каже Ніка. 

- Так, це жах,- відповіла Катя. 

- Це потрібно виправити ,- впевнено заявила Ніка. 

- Ти вважаєш, що у нас це вийде? – спитала Катя. 

- Якщо ми будемо вірити в себе, то у нас все вийде!- наполягала на 

своєму Ніка. 

- Добре, я згодна,- невпевнено сказала Катя. 

Тоді подруги вирішили звернутись по допомогу до чарівника Вийхоліва, 

щоб він розповів, що відбулось.  

- Доброго дня, - привітались дівчата. 

-  Доброго дня,- відповів чарівник,- що вас привело до мене? 

- Ми хотіли запитати, що відбувається з погодою. 

- Це все прокляття злодійки Алі. 

- А чи можна позбутись цього прокляття ? 

- Потрібно робити лише хороші справи, та вибачитись перед людьми, 

яких раніше образили. 

Подруги  переказали слова чарівника Вийхоліва всім мешканцям міста. 

Флавельці зробили так, як підказав чаклун,  і цим  зуміли зняти прокляття зло-

дійки Алі. Сніг розтанув, виглянуло тепле сонечко, і почали розквітати квіти.  
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Недзвецький Максим 5-А 

Класовод:Класовод: Захарченко Г.А. 

Існує на нашій планеті чарівна країна Флавель. Ця країна вражає своєю 

красою та незвичністю. Там завжди літо, листя дерев мають жовте забарв-

лення, а стовбури – зеленого кольору. В цих деревах живуть маленькі гномики, 

які охороняють ліс від злих мешканців інших країн. 

В Флавелі мешкає безліч різних видів пташок і тварин. Наприклад: вов-

кулака, літаюча корова, повзуча трьохголова змія, жовтий кабан, фіолетовий 

дракон. 

А рослини вміють ходити, та мають щупальці, як у раків. А гриби рос-

туть до  двох метрів. 
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Обміняна Дар'я 4-А 

Класовод: Захарче-

нко Г.А. 

В одному зви-

чайному місті жила ді-

вчинка Лілі. Їй було 11 

років. Якось Лілі ви-

йшла на прогулянку та 

впала в яму, яка була 

накрита листям. 

Лілі впала на чарі-

вний килим і раптом злетіла вверх. Дівчинка не зрозуміла, що відбулося, але 

зістрибнути їй було лячно. Через деякий час мандрівниця побачила вказівник 

з написом «Місто Флавель». 

Це місто знаходилося в одній з чарівних країн. Коли Лілі опинилася в 

ньому,  вона обійшла весь Флавель та познайомилась з усіма жителями, їх на-

зивали флавельці. 

У  місті, в якому жила Ліля,  була зима, і на її одязі дівчинки залишився 

сніг. Флававельці  не знали, що   це таке. Лілі розповіла їм про сніг  та пояс-

нила, як чудово з  ним бавитися: ліпити сніжки, робити снігову бабу, кататися 

на ковзанах, лижах, санчатах.  

Коли всі мешканці міста вимовили слово «зима», раптом  пішов лапатий  

білий та пухнастий сніг. Флававельці зраділи цьому, бо ніколи  його не бачили. 

Наступного дня  снігу насипало стільки, що ні один мешканець не зміг вийти 

з дому. Довелося прочистити доріжки. Потім всі пішли в магазин по санчата . 

Весь залишок дня флавельці весело гралися у снігу. 
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Захарчук Владислав 4-А 

Класовод : Захарченко Г.А. 

Була країна Флавель. Там жило багато різних казкових жителів. Одного 

разу двоє друзів вирішили вийти на пікнік. Звали їх Біба та Боба. Гарненько 

відпочивши та поївши, вони вже збиралися іти додому.  

Боба викинув сміття на землю,бо йому було лінь іти до смітника. Так 

ось, за забруднення території в країні Флавель відбирали будинки. Був такий 

закон.  Боба знехтував правилом, і міська рада відібрала в нього будинок. Біба 

сильно розхвилювався за друга і став просити, щоб повернули будинок. 

 Друзі були дуже щасливі, коли  прохання виконали. А Боба нарешті зро-

зумів, що потрібно берегти місце, де ти живеш!!! 
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Сінько Вікторія 4-А 

Класовод : Захарченко Г.А. 

В одній чарівній країні на чудернацькій горі знаходилося місто Флавель. 

У цьому місті росли незвичайні рослини, жили незвичні тварини і люди. Пра-

вила цим містом добра Фея, яка жила на вершечку чудернацької гори. А внизу 

жила зла Відьма. Ночами  Відьма літала над містом на кочерзі і лякала його 

мешканців.  

Одного разу вона вирішила зробити "примирення" з Феєю. В той момент  

Відьма налила в склянку Феї отрути . Але  й  не помітила, що випила те все 

сама  Вона раптово завмерла і перестала дихати. 

 В тей день місто Флавель раділо тому, що добро перемогло зло. 
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Трошин Кирило 4-А 

Класовод : Захарченко Г.А. 

В одній казковій країні під назвою Флавель жили дуже кумедні та чарі-

вні чоловічки. Усі ці люди були добрими та чуйними, вони дарували добро та 

радість оточуючим. 

Правив цією країною король Кіт Мурчик  зі своєю королевою Муркою. 

Король дуже любив своє королівство та людей, які там проживали. Мурчик 

був дуже доброзичливим та щедрим, дозволяв своїм людям робити усе, що їм 

забажається. Але була у цій країні одна дуже велика заборона. У чарівному 

лісі на великій галявині серед квітів та дерев росла квітка чорного кольору. До 

неї не можна було підходити, а тим більше зривати її, тому що це була квітка 

зла. Усі  флавеляни знали про це і навіть боялися наближатися до тієї галявини, 

щоб не зруйнувати добре та мирне життя у їхній країні. 

Якось до короля із сусіднього королівство завітав його товариш. Поба-

чивши, як живуть люди  у країні, позаздрив сусіду. Гість запитав у короля, 

який секрет його правління, як так, що люди завжди радісні та щасливі.  

Король розповів, що в країні просто відсутнє зло. 

 

  



86 
 

Антоненко Анна 4- А 

Класовод :Класовод: Захарче-

нко Г.А. 

Був собі звичайний день. 

Все було як завжди,  але одного 

дня почала пропадати магія у ча-

рівному місті Флавель. Місто 

стало похмуре, а чарівники зни-

кли , лише один залишився. Вже 

не було рожевих хмаринок та чарівних птахів. Почав пропадати чарівний міст, 

де вечорами збиралося все містечко. Криниця з магією висохла. 

Вовчарик та Єдиноріг довго шукали відповідь, як повернути магію, а по-

тім вирішили піти до чарівника. 

- Доброго дня! -привітались Єдиноріг та Вовчарик. 

- Добридень! - відповів чарівник. - Що Вас привело до мене?  

- Почала пропадати магія, а без неї важко жити! – відповів Вовчарик смі-

ливо. 

- Ну скажу я вам так, ідіть до рожевого дерева, там ви побачите чорного 

кота, він вам і допоможе, а мені пора! І чарівник миттєво зник. 

    Друзі знайшли кота, який залюбки допоміг відновити життєдайну магію у 

місті Флавель. Мешканці раділи і аплодували безстрашним друзям.  

З‘явилися рожеві хмаринки, міст відновився, і усі знову збиралися там 

вечорами. 
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Проскурня Назар 4-А 

Класовод : Захарченко Г.А. 

Напевно,  кожен знає таку країну Флавель. 

У цій країні живуть різні дивовижні квіти, таких видів навіть у нас немає 

: троянда фіолетова, фіалка чиста, пролісок совиний тощо. 

Там проживає злий та  добрий король . Добрий король Дощ, а злий Бу-

ревій. 

    У цій країні мешкають ще два пустунчики Абоб  та Амогус. Вони - дивні 

квіти,  в них немає свого виду, тому вони ображають інших  мешканців. 

- Абоб, кого ми наступного образимо?- запитав Амогус. 

- Ні , Амогусе, я тут подумав, що ображати інших квіток, не дуже гарно, 

давай краще дружити з усіма і жити у мирі.  

Так  у чарівній країні Флавель між усіма мешканцями наступив мир і зла-

года. Навіть злий Буревій почав роздувати свої щоки менше,  намагаючись не 

дуже шкодити мешканцям. 
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Мартиненко Ліза 4-А 

Класовод : Захарче-

нко Г.А. 

Подорож до мі-

ста квітів була дуже ці-

кавою. Я побачила різ-

номаніття кольорів.  

Кожна квіточка відріз-

нялася одна від одної 

кольором, формою, 

ароматом. Там росли 

троянди, піони, лілії та ще багато загадкових квітів. Краплинки ранкової роси, 

немов діаманти вигравали на сонці. Чарівний аромат розповсюджувався навк-

руги і приваблював метеликів. І від цього дива все  ставало ще прекраснішим.  

Мені дуже сподобалась подорож. По дорозі додому я дивилась на бла-

китне небо і згадувала чарівну красу країни Флавель. У мене був хороший на-

стрій. Я мов метелик літала навколо квітів. Добре, що є такий загадковий край. 
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Талько Єлизавета 5-Б 

Класовод :Домінська І.О. 

Батерфляндія 

(легенда) 

У стародавньому місті Флавелія, серед безмежного поля квітів: маків, 

ромашок, тюльпанів, ірисів, волошок, півоній, троянд і конвалій заблукав гіга-

нтський метелик Батерфляй . Йому  здалося, що потрібно розширити терито-

рію квітів, і тому він взяв на крила тонни насіння та й розсипав по землі. Куди 

впало насіння маків - утворився регіон – Редік, куди  впало насіння троянд - 

Пінк, куди насипалися  пелюстки  ромашок - Вайто, куди волошки - Блунь 

утворився, впали крихти ірису - став регіон Вайлет, куди закотився тюльпан - 

там постав Єлавкіль. Куди полетіла півонія - там постав Оранжік, куди призе-

млилася трава - там Грінік. 

 Батерфляй прилетів до річки  Рів-лав і побачив людей, які прийшли на-

брати води. У них не було  домівок, вони проживали просто неба. Але таке 

життя було небезпечним, адже часом дощило, дули сильні урагани, а вночі пі-

дкрадалися дикі звірі. Батерфляй  вказав  дорогу до родючого  регіону.    Він 

сказав, що люди можуть обрати шлях на північ, південь, захід і схід. Невдовзі 

вони знайдуть родючі землі, на яких будуть височіти просторі будівлі у ви-

гляді величезних квітів. Люди пішли. Тим часом Батерфляй полетів розкидати 

пелюстки  на поля, які були зорані промінням Сонця.  

І так заселилися чотири регіони : Пінк, Єлавкіль, Блунь та  Ора́нжік.  

Люди проживали у гарних різнобарвних будиночках. Двері споруд були 

завжди відчинені для гостей, а усе навкруги пахло парфумами та  медом. Ці 

регіони об'єдналися,   коли святкували День квітів на річці Рів-лав, і так утво-

рилася країна  Батерфля́ндія. Згодом територія розширилася, люди заселилися 

на землі  маків, ірисів, трави і ромашок. Ці землі для них удобрив могутній 

метелик. На півдні Батерфляндію омивало два моря Діб-діб та Фуль-фуль,  на 

заході люди купалися в озері Ку́кіль, а на сході  - в озері Шу́даль. Правив кра-

їною Батерфляй, який прожив у квітучих палатах  столиці Флавелія. 
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   І якщо  існує рай на землі, то це  різнобарвна , запашна, і райдужна країна 

Батерфляндія, і там живе добрий народ батерфлясиків !!! 
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Анкудевич Леонід 3-В  

Класовод:  Козак Л.І. 

День пробудження 

Вам ніколи не доводилось потрапляти в пастки, ями чи підземелля? А 

знаходити там справжнісінького прадавнього дракона... точніше, драконицю, 

яка тихо проспала під землею тисячі років? Вигадка, скажете? Я, учень профе-

сора казкової палеонтології Назіка, теж так вважав. Я був абсолютно упевне-

ний, що волошкові дракони-хіпстери давно вимерли. А також я і гадки не мав, 

що дитячі візочки придатні для міжзоряних мандрів, що  ді-джеї - це ті, хто 

ганяється за міжгалактичними терористами, а дівчатка вміють користуватися 

бластерами... Так от... 

Колись, багато мільйонів років тому, територію сучасної України насе-

ляли добрі, простодушні та веселі істоти – волошкові квітозаври. Здебільшого 

вони полюбляли мешкати у наймальовничіших місцях поблизу річок та озер. 

Їхній раціон містив пелюстки троянд, дикий мед, пташине молоко та солодку 

росу. А понад усе їм подобалося співати, гратися й танцювати. Волошковий 

квітозавр легко міг прожити півроку без меду і пташиного молока, три місяці 

без солодкої роси, але якщо йому три дні забороняли гратися й танцювати, то 

він занедужував і помирав від нудьги. Жили волошкові квітозаври як одна ве-

лика родина. Вони не знали, що таке лихо, зло і підступність. Однак… 

Після прибуття на нашу землю інопланетного десанту на чолі з відомим 

лиходієм та розбійником Пупирем, волошкові квітозаври були геть знищені. 

Спершу їм заборонили співати, потім танцювати й водити хороводи, натомість 

змусили ходити  шеренгами, навчали обманювати, лаятися й капостити. Нев-

довзі всі тварини пересварилися між собою і зробилися легкою здобиччю для 

Пупиря та його поплічників – негідники відловлювали чарівних звірів і виво-

зили на планету Злобур, аби шити з їхньої шкіри куртки, сумки й гаманці. Уп-

родовж декількох років численна  весела родина волошкових здорованів ско-

ротилася до кількох осіб. Вони знайшли собі прихисток у печерах, у найнепри-

ступніших місцях Землі.  
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З історичних джерел стало відомо, що в знаменитій Олександрійській 

бібліотеці зберігався древній манускрипт. У ньому червоним чорнилом на жо-

втому пергаменті написано, що остання волошкова квітозавриха Клумба до-

зволила тодішнім мольфарам приспати себе та велике розписне, дуже схоже 

на писанку яйце на невідомий термін. Коли Клумба нарешті прокинеться,, з 

цього яйця вилупиться квітозаврик на ім’я Бузок, і з його народженням у Все-

світі настане нова епоха. Бузкове народження має принести людям усієї Землі 

радість, любов та щастя. А дітям – нові ігри, забавки та розваги. На жаль, цей 

манускрипт згорів під час пожежі, й до нас дійшло тільки усне свідчення.  

Хочеться вірити, що десь на нашій планеті у затишній печері мирно 

спить, пригортаючи до себе розписне яйце, мама Клумба, адже лише легенда-

рні волошкові квітозаври здатні подарувати щиросердні веселощі, любов та 

єднання, яких так бракує нашому світу - ось такі мрії оселилися в моїй голові, 

відколи я став учнем професора Назіка. 

Моя матуся завжди перед сном говорить мені на вушко: “Мріяти - кори-

сно для здоров’я!” І знаєте що? Коли по-справжньому віриш у свою мрію, вона 

здійснюється!  

Я знайшов квітозавриху Клумбу!!! 

Одного похмурого літнього дня я йшов додому від професора. Як і зав-

жди думав про щось позаземне, цікаве, яскраве. Раптом прямо перед моїми 

очима сяйнула блискавка. Від несподіванки я стрімко побіг, зовсім не дивля-

чись куди. І от... Я провалився...  

Прийшов  до тями в повній темряві. Певний час лежав нерухомо, прис-

лухаючись до звуків. Десь неподалік чувся звук крапель води і чиєсь сопіння.  

- Хто ж це там сопе? - запитав я сам себе і почав рухатися вперед.  

Сопіння чулося все ближче і ближче.  

Нарешті я буцнувся об щось твердо-м’яке. Повільно й обережно обма-

цуючи спляче “щось”, просувався вперед. З кожним кроком серце моє почина-

лося битися частіше. Я зрозумів, що... 

- Не може бути! Вау!!! Це просто неймовірно!!! 
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Обмацане мною “щось” мало великі задні лапи, довгий вгодований 

хвіст, роговий гребінь на спині, порівняно маленьку голову на довгій шиї, а 

короткими ручками воно притискало до грудей яйце. 

- Не може бути, - ще раз прошепотів я і від радості почав наспівувати 

улюблену пісеньку про черепаху Аху. 

Раптом все навколо почало світитися все яскравіше. Мені навіть здалося, 

що я знаходжуся у величезній троянді. Звідусіль чулися пахощі квітів і трав.  

Ось серед цього квіткового дива з’явилася голова істоти. Але справжнє 

диво сталося тоді, коли розплющилися очі квітозаврихи!  

Все довкола зацвіло, зазеленіло, запахло. Вона посміхнулася мені, під-

хопила і підняла на поверхню, вилізши слідом за мною. Це було чудово! Всі 

люди посміхалися, йшли неквапливо.  

Але справжнє диво було ще попереду! Адже яєчко почало потріскувати 

в лапах Клумби... 

- Я - Заврик! - пропищав малюк, якого я  вже тримав на руках.  

Він поглянув на матусю і здивовано спитав: 

- Чому ти плачеш? 

- Від щастя, - відповіла квітозавриха-матуся. 

- Щастя? - повторив малюк. - А що таке щастя? 

- Щастя - це коли народжуються діти, - відповіла молода матуся, яка про-

ходила повз з візочком, в якому спало дитя. 

- Щастя - це коли в тебе багато вірних друзів, - відповіла юрба дітлахів, 

які проїжджали повз на самокатах. 

- Щастя - це коли тебе люблять, - відповіли хлопець і дівчина, які прохо-

дили повз, міцно тримаючи один одного за руки.  
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- Щастя - це коли в тебе ві-

рять, коли ти здоровий, коли в 

тебе є майбутнє .- звідусіль лу-

нали відповіді малюку. 

- Як добре, що я народився 

на землі, де так багато щастя!  

Ну а потім... Можна без кі-

нця розповідати про те, що було 

потім. Багато усього було потім. 

Але головне, що на всіх обличчях 

сяяли посмішки. Це був найщас-

ливіший день у моєму житті! І 

нехай він не закінчиться ніколи 

(а мрії-то здійснюються!).   
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Максименко Дарія  6-Г  

Координатор - Давидюк Л.Л. 

Класний керівник : Чорний Т.М. 

Різнокольорові коти 

У великому різнокольоровому місті під назвою «Веселка» жили різноба-

рвні коти. Було їх десять, звали цих муркотливих створінь: Ляля, Міша, Го-

динник, Стрілонька, Лузер, Жах, Телик, Спорт, Подряпина. 

Ім’я Ляля походить від того, що ця руда кішка дуже маленька. Міша 

зветься так, тому що цей коричневий котик схожий на ведмедя. Стрілонькою 

назвали цю фіолетову кішку тому, що вона така винягнута та гостра. Блакит-

ному Лузеру весь час не везло. Зеленому жаху дали прізвисько бо він виглядає 

жахливо. Годинник мав таке ім’я, тому що він завжди перевіряє котра година, 

Телика назвали так, бо він не може відірватися від телевізора. Спорту дали 

його ім’я за те що він займається спортом, а біленькій Подряпині, за те, що 

вона всіх дряпає без причини. 

У цій котячий банді було три дівчинки та сім котиків-хлопчиків. Одного 

разу зібрались коти шукати пригоди, троє дівчат хотіли у Париж, троє хлопців 

у Львів, а четверо - у Ріо-де-Жанейро. Довго сперечалися коти, а потім вирі-

шили що кожен поїде куди захотів. Коти почали збирати речі. Через дві години 

вони їх зібрали.  

- Нарешті - промовив Телик. 

- Через чотири години ми вилітаємо – сказав Лузер. 

- Через чотири? – перепитала Ляля. 

- Так – відповіла Стрілонька, це була її мати. 

Через три години коти були в аеропорті. 

- Прощавайте - сказали всі один одному і порозсідалися по своїх лі-

таках. 

Ляля, Стрілонька та Подряпина полетіли у Париж. Телик, Лузер, Жах та 

Спорт полетіли у Ріо-де-Жанейро. Міша, Подряпина та Годинник -  у Львів.  
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Прибули коти до своїх місць призначень. Вони були таки різнокольо-

рові, що їх забрали мешканці тих міст куди вони приїхали. Трьох кішечок за-

брали жінка на ім’я Ана. Телика, Лузера, Жаха та Спорта взяв чоловік Сергій. 

Трьох хлопчиків забрали чоловік та жінка, яких звали Стас та Маргарита. 

Котики дуже сильно сумували за один одним, через одну неділю вони 

вирішили повернутися додому, а сталося це так: ці муркотливі створіння взяли 

собі міні мобільні телефони і почали телефонувати один одному. Стрілонька 

подзвонила Телеку:  

- Ало, добрий день! – сказала Стрілонька. 

- Добрий день! – промовив Телик. 

- Давай зустрінемося через три дні вдома. 

- Давай – відповів Телик. 

- Зателефонуй, будь ласка, до Годинника і скажи щоб вони теж їхали до-

дому. 

- Добре, я наберу його – відказав Телик. 

- До побачення – промявкала Стрілонькаю 

- До побачення. 

Минуло трохи часу… Лузер телефонує до котів, які поїхали до Ріо: 

- Ало, привіт! 

- Привіт – відповів по котячому Годинник. 

- Давай зустрінемося через три дні в місті Веселка – промовив Лузер. 

- Ми з моїми друзями згодні – погодився Годинник. 

- Круто – промуркотів Лузер – Побачимось. 

- Мур-мяу – що означало: До побачення! 

Різнокольорові котики почали збирати свої речі 

Пухнастики попрощалися із тими хто їх запросив до себе погостювати і 

пішли до аеропорту. Через деякий час вони щасливі сиділи в своїх літаках і 

чекали зустрічі один з одним. Коли коти приїхали до міста Веселка, вони були 

дуже раді побачити свій дім і почали розповідати що з ними відбувалося. На 

душі у котів було тепло і затишно, тому що вони були вдома… 
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P.S. Із всіх котів мені найбільше сподобалась Стрілонька. Ви спитаєте 

чому? Тому що я люблю фіолетовий колір. А хто до вподоби Вам? 
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Кузнєцов Ерік 3-Д 

Класовод : Талько Ю.С. 

Бравл - майстер на всі лапки. 

    Існує країна Флавель, де живе дуже багато метеликів. І я розповім вам 

про одногозних. Його звали Бравлі був він особливим метеликом. Все що мо-

гло зламатися у Флавелі він міг відремонтувати. Саме тому його називали май-

стром на всі лапки. 

        Так от в країні Флавель існує система повідомлень через дзвоники. На ве-

ликій відстані одна від одної стоять вежі з яких відправляють повідомлення. 

На одній з таких веж зламалися дзвоники. До Бравла звернулися за допомогою, 

щоб він їх відремонтував. Шлях був не близький і небезпечний. Щоб дістатися 

до місця призначення Бравл осідлав жука-перевізника Скоробея, взяв скриню 

з інструментами і полетів. 

       День був чудовий! Сонечко підіймалося із-за обрію. На траві лежала вра-

нішня роса і перші сонячні промінчики виблискували в ній неначе діаманти. 

Бравл летів на інший кінець галявини і спостерігав як прокидаються квіти. Ра-

птом щось величезне вдарило Скоробея і він впав. Бравл опинився на землі без 

свідомості. Хтось величезний і пухнастий тягнув непритомне тіло майстра на 

дерево. Коли Бравл прийшов до тями і розплющив очі, він зойкнув з переляку. 

Перед ним була величезна руда голова з довгими зубами. 

     - Привіт! - сказала голова. 

     - П - п - п - привіт - сказав Бравл злякано. 

    - Не бійся. Ми тобі не зашкодимо.  Мене звати Бім, а це мій менший брат 

Бом - і він відійшовши в бік указав на ще одного велетня, який стояв позаду 

нього. 

   - А я Бравл, майстер з Флавелю. Що трапилося? Я пам'ятаю, що летів на 

Скоробеї полагодити дзвоники... Потім сильний удар і … 

    - Так. Пробач! То ми з братом гралися, кидали шишку і я не спіймав. Ши-

шка збила тебе з жуком і ви впали. Ми тебе підібрали і принесли в наше ду-

пло, а жук полетів. 

http://метеликом.все/
http://відремонтував.шлях/
http://квіти.раптом/
http://квіти.раптом/
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   - Як же я тепер дістанусь до вежі із дзвониками?! Я мушу їх відремонту-

вати, на мене розраховує весь Флавель. Без Скоробея я не донесу скриню з 

інструментами, вона дуже важка. 

- Ти кажеш про ту горіхову шкаралупу з різними штучками? 

- Так саме про неї - зітхнув Бравл. 

- Не хвилюйся ми з братом тобі допоможемо. Для нас твоя скринька легка. 

Ми такі на обід їмо - посміхнувся Бім. 

- Добре! - зрадів майстер і теж посміхнувся. 

       За декілька хвилин серед дерев біля галявини замиготіли пухнасті руді 

хвости велетнів. Один з них тримав у своїх довгих зубах скриньку із горіхової 

шкаралупи. Поруч з ними летів маленький метелик. Бравл був щасливий, що 

подружився з цими дивними і добрими створіннями.  
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Мазяр Іван 3- В 

Класовод: Козак Л.І. 

В чудовій краіні Флавель,жили три друга- Васильок, Ромашка та Лопу-

шок. Вони були друзі не розлий вода, але іноді улюбленець сонця ромашка та 

синьоокий Васильок підсміювалися над своїм незграбним і не дуже гарним 

другом . 

- О, Лопуше, а чому це ти весь покритий колючками?- запитував Васи-

льок 

- Мабуть захищається від прихильників,- відповідав Ромашка. 

І вони дружно сміялися над засмученою рослиною  

- І чого б це з твоїх квітів закохані не роблять букети та не плетуть ві-

нки?- вдаючи подив питав Ромашка 

- Бо,якщо сплести вінок,то голова покриється пухирями, а букет поле-

тить в того,хто його подарував,- аж заходився Васильок. 

   Лопушок слухав, та не заважав на дошкуляння друзів. Він був мудрим 

та корисним, і знав собі ціну. 

   Одного разу,опівдні, сонечко,ніби поглинула чорна хмара. Блискавка 

розрізала небо навпіл, грім,ніби погрожував скорою розправою всьому жи-

вому... Важкі краплі води гучно падали на ниву,а , далі,ніби збільшувалися і 

перетворювалися на великі льодяні шари,що винищували все на своєму 

шляху... 

  Васильок і Ромашка трималися з останніх сил. Пелюстки та листочки 

облетіли , тоненьке коріння ледь тримало пошматовані стеблини...  

Раптом , пустотливі друзі,відчули тепло та захист, ніби хтось із обій-

няв,закрив могутнім листям, зберіг від загибелі... 

 Буря стихла... Ромашка знесилений,залишившись з самою жовтою сер-

цевиною,побачив такого ж постраждалого Василька. Але головне,друзі були 

живі, а силою, яка не дала друзям піддатися стихії, був Лопушок. Він закрив 

своїм могутнім листям своїх ослаблених побратимів та зберіг їх. І хоча, він теж 
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ослаб, та виглядав набагато краще хвалькуватих красунчиків. Ромашка, Васи-

льок та Лопушок тепер друзі навіки!!! Вони плакали, а потім сміялися видали 

обіцянку один одному ніколи не насміхатися над менш гарним, тому,що саме 

він може виявитися не просто другом,а рятівником!!! 
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ДОДАТОК 3 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №19 М.ЖИТОМИРА 

Казковий словограй №3 

 
ЗБІРНИК КАЗОК, ЛЕГЕНД, ОПОВІДАНЬ УЧНІВ 4-Д КЛАСУ  ЗОШ №19 

КЛАСОВОД ТАЛЬКО Ю.С. 
 

«Таємниці  

дивовижної України» 
присвячений  30-річчю Незалежності  України 
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ДИРЕКТОР ШКОЛИ ЗОШ✓19  - БІЛОКОНЬ Л.Б. 

Заступник директора з виховної роботи в початковій школі - Сірош О.Є. 

Заступник директора з виховної роботи – Кучківська Н.М. – організатор 

конкурсу «Школобачення» 

Головний редактор - Талько Ю.С. – класовод 4-Д класу, куратор ідеї 

Коректор - Кабанова О.В. – вчитель української мови та літератури стар-

ших класів 

 

Збірник казок «Таємниці дивовижної України» присвячений 30-річчю 

Незалежності Батьківщини і надрукований для загальношкільного конкурсу 

«Школобачення» у номінації «Збірки дитячих творів». У цьому виданні читач 

порине у подорож мальовничими куточками України. 

 Під час читання  творів книголюб відвідає маєток Терещенків на Жи-

томирщині, річки Тетерів та Смотрич, Кам’янець-Подільську фортецю, мі-

сто Чорнобиль, Лемурійське солоне озеро, «Оптимістичну» печеру Тернопіль-

щини, Чорне море, колоритні Карпати, вічний Львів, славний Київ, село Ку-

пище,  гору Вухатий Камінь. 

 Читець порине у світ фантастичних пригод та  пізнає безліч таємниць 

одвічної України. У творах нове життя отримають маловживані застарілі 

українські слова: «шпарко», «жахтіти», «легінь», «намисник», «свічадо», 

«люстерко», «тривкий», «рамена», «путівець», «благоволити», «чуприна» та 

інші. 

 Головні персонажі казок мають милозвучні рідковживані українські 

імена: Яромир, Анісія, Судимир, Стефанія, Гриць, Златослав, Мотря та ін. 

Казки тісно переплітаються з легендами, реальними подіями та вигадками 

авторів. Добірка робіт популяризує українську мову серед учнівського середо-

вища та за його межами.  

Проєкт демонструє патріотизм дітей і невичерпну любов до України, 

її пам’яток, визначних місць та історії. 
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Леся Колесник  

 

 
 

ТРИ ЦЕГЛИНИ НА ЩАСТЯ 
 

Похитуються старі ялини. Промені сонця тануть між листям дерев. Вда-

лині виблискує прозора вода ставочку. Прекрасний та загадковий парк із чарі-

вним замком у самому центрі. 

Історія цього замку почалася багато років тому у селі Турчинівка, що 

на Житомирщині. Незчисленно багатий пан Микита, перед смертю, вирішив 

залишити якийсь дарунок на згадку про себе своїй доньці Анісії. Вона була 

тендітна, милолиця і розумна дівчинка, батько її безмежно любив. От тільки, 

що їй презентувати все ніяк не міг вирішити. Тому запросив свого радника для 

розмови. 

– Раднику, друже мій, не раз ти давав мені слушну пораду, за що я вдяч-

ний тобі! Сьогодні я прошу, мабуть, востаннє... Який же дарунок я можу зали-

шити своїй милій донечці, але щоб він був такий незвичний та чарівний, що 

зможе захистити її, коли мене не буде поруч? 

Радник подумав і каже:  

– Збудуйте, пане, замок, у ньому вона житиме, коли вас не стане. А для того, 

щоб він її оберігав і застерігав від зла потрібно, коли почнеться будівництво, 

вам  треба самостійно закласти три цеглини, які заговорите на доброту і ще-

дрість, а ще на хитрість. 

– Хитрість? – перепитав пан Микита. 

– Так, саме хитрість врятує, у свій час, вашу доньку від горя і нещастя. 

Пан Микита не став сперечатися, бо довіряв раднику, тому наступного ж дня 

покликав підданих і наказав зводити палац. Не забув він і за свої три чарівні 

цеглини, їх закладав з особливою турботою та любов'ю. 

І ось замок збудовано...Це був двоповерховий маєток з теракотової це-

гли. Головний фасад, якого прикрашали дві центральні ризаліти, будівля була 
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оздоблена башточками, ліпленням і маскаронами1 – це довершений зразок 

ренесансного стилю, який так завжди імпонував пану Микиті. За палацом була 

розташована двоповерхова споруда з асиметрично приставленою до неї три-

ярусною баштою. Там мав бути господарський будинок, та Анісія добудову-

вала його вже своїми силами, оскільки батько її помер.  

Час пройшов, молода панянка одружилася з миловидним талановитим 

художником Судимиром. Щасливо жила Анісія, мала декілька людей, які їй 

допомагали по господарству, за це щедро їм платила, завжди з добротою ста-

вилася до селян, а селяни в свою чергу любили Анісію і навіть жартома звали 

її пані Добрячка, бо дуже вже добре почувалися поруч із нею. Цьому сприяли 

закладені батьком цеглинки. А ще панянка дуже любила кінні прогулянки, 

мала у своєму володінні конюшню з декількома кіньми, там і проводила свій 

вільний час. 

Та прийшла пора, коли про Анісію та її палац дізнався зажерливий пан 

Маркіян з сусідніх володінь. Дуже він зажадав отримати її майно, а саму Ані-

сію зробити своєю дружиною. 

Одного разу покликав пан Маркіян до себе слугу та й каже: 

– Зроби так, щоб все золото з палацу  Анісії опинилося у мене." 

– Буде виконано, мій пане, - відповів  служник. Тієї ж ночі золото з маєтку 

молодого подружжя безслідно зникло. 

– О ні! – скрикнула панянка, побачивши вранці порожню скриню.  Тоді ж 

вона була змушена розпустити всю свою прислугу, бо не мала чим їм платити.  

– Не засмучуйся, кохана! – каже Судимир дружині,  – Поїду я до францу-

зького короля, писати його портрет, давно він мене запрошував, за це отримаю 

щедру винагороду, житимемо як раніше. 

– Чує моє серце, Судимире, що хтось нас розлучити хоче, ти маєш зали-

шитися тут – прошепотіла Анісія. Та чоловік її не послухав і найближчим ча-

сом відправся до французького короля на заробітки. 

А пан Маркіян цьому і радий, адже  Анісія залишилася сама і тепер легко 

можна виконати свій хитрий задум, тому знову кличе до себе свого слугу 

та  наказує:  

–  Викради Анісію з її палацу, закрий у темниці і не давай ані їжі, ані води, 

коли вона буде геть знесилена, приведеш до мене! У такому стані, вона не 

зможе відмовити мені в одруженні. 

Слуга вислухав наказ пана і вирушив до палацу. Та не знав той як виглядає 

Анісія, бо ж ніколи її не бачив. Приходить до маєтку, та стукає. Двері йому 

відкрила простакувата дівчина у скромному вбранні. 

– Пані, покличте господиню, маю для неї звістку від чоловіка! – сказав 

служник пана Маркіяна, подумавши, що це проста наймичка. 

В цей момент Анісія побачила, як на  ґанку під ногами у нежданого гостя 

зажахтіла2 цеглина, її серце затремтіло, а в голові, зазвучав голос батька: 

                                                             
1 Маскаро́н (або Маска) (фр. mascaron, італ. mascherone) — вид скульптурної прикраси у формі голови лю-
дини, тварини чи фантастичної істоти 
2 Жахтіти – горіти яскравим полум’ям 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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– Тікай, доню! 

Тут вона і зрозуміла з якою метою до неї завітали. 

– Добре, добродію, зачекайте тут! – відповіла панянка, вирішивши схит-

рувати, а сама шпарко3 зачинила двері. Через потаємний хід вибігла до госпо-

дарського будиночку, запрягла коня і через путівець4 помчала у Францію до 

чоловіка. 

Уже на чужині вона зустріла коханого, розповіла про свою пригоду. До 

палацу у селі Турчинівка подружжя, на жаль, так більше і не повернулося, але 

Анісія завжди пам'ятала подарунок батька пана Микити та як його безкрая лю-

бов врятувала її від горя та нещастя, і часто про це розповідала своїм дітям та 

онукам. 

 

P. S. Частина казки описана з подій родини Н. Ф. Уварової, які відбувалися у 

селі Турчинівка, що на Житомирщині у 1900-1918 роки. У казці описаний палац 

та парк, який магнат-цукрозаводчик Ф. А. Терещенко будував для доньки. Бу-

дівля палацу з 1999 року перебуває у Державному реєстрі національного куль-

турного надбання. Навколо маєтку знаходиться парк – пам'ятка садово-пар-

кового мистецтва першої половини XIX ст. Має площу 11 га. У парку зберег-

лися дерева, посаджені Наталією Уваровою. З 1970 року парк входить до 

складу природно-заповідного фонду України. Сьогодні обидві пам'ятки слу-

жать лише далеким нагадуванням того колишнього пишного багатства і ро-

зкоші, якими славилися всі творіння родини Терещенків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Шпарко - швидко 
4 Путівець – дорога між селами 
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Злата Дорошук  
 

ПРАВДА КАМ’ЯНОЇ ФОРТЕЦІ 

 

    Історія відбувалися біля славнозвісного міста Кам’янець-Подільського. 

Одної похмурної ночі звідкіля не візьмись у невеличкому селі Смотрич з’яви-

лися два немовляти, дві сестрички. Та такі лепські, блакитноокі, що очей не 

відвести. Як дві краплі води, вродою схожі між собою, але волею різні. Софія 

виросла спокійною та послужливою дочкою, а Анна – повна протилежність 

сестри, допитлива і невгамовна до життя. Дівчата виросли в працьовитій та 

люблячій сім’ї. Та в день, коли їм виповнилось шістнадцять років, їх батьки  

вирішили розповісти донькам правду про їх народження.  

    – Рівно шістнадцять років тому, - мовив батько, ми колісницею їздили до 

міста по харчі. Одного разу, повертаючись з дружиною пізно, ми вирішили 

зрізати шлях до села. Та поїхали повз величезний ошатний замок. Мимоволі 

проїжджаючи незнайомим шляхом, ми почули тихий дитячий плач. І чим далі 

ми віддалялися від замку, тим плач був виразнішим. Біля лісу, в шати завер-

нуті, лежали два немовляти, а навкруги ані душі. На вулиці було дуже холодно 

і ми забрали їх з собою до села. Та ростили весь цей час як своїх дочок. Ось 

така наша правда! 

   Дівчата дуже любили та поважали своїх батьків, тому обійняли їх, подяку-

вали за правду і за спасіння.  

   Та цієї ночі Анні не спалося. Вона думками була біля тої старовинної Фор-

теці. 

  – Про що ти думаєш, Анна? Чому не спиш? – запитала Софія сестру. 

  – Думаю про нашу «Правду», про те як ми опинилися біля того замку, та чому 

були покинуті? Адже десь мають бути відповіді! – із зацікавленням відповіла 

Анна. 

   – Навіть і не думай, сестро! – відчула Софія щось неладне. Жили шістнадцять 

років без відповідей і далі проживемо. 
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     Наступного дня Анна розпитала у батьків про той замок, за цей час його  

люди стали називати Кам’яним. Вдень підготовила ту саму колісницю і коли 

всі полягали спати взяла свічадо5 та рушила в дорогу .  

     Анна настільки благоволила6, що навіть подорож до покинутого замку зда-

валася їй пригодою. Але шлях виявився не таким легким. Дівчинка їхала дрі-

мучими лісами,  віття дерев чіплялися за її коси та одяг, немов гострими кіг-

тями. Анні стало лячно від писку летючих мишей, які лунали навкруги. Вона 

пришвидшила свою колісницю, їй  як найдужче хотілось вибратись з цього 

лісу. Дівчинка розігналася так швидко, що старенька колісниця почала розва-

люватись на ходу та її закинуло в болото. Анна була у розпачі, вона пожалку-

вала, що не послухала свою сестру і вирушила у подорож сама. Дівчинка діс-

тала свічадо і запалила свічки, щоб дочекатися ранку та повернутися додому. 

Але як тільки загорілося світло перед нею постав той самий величний замко-

вий міст, який вів до Кам’яної фортеці. Анна була у своєї мети. І ніякий страх 

вже не міг звернути її навспак7. 

    Дорога до замку була через довжелезний темний міст з височезними мурами 

і вежами по периметру. Здавалося, ніби ніколи сюди не ступала нога людини. 

Та це додавало фортеці не тільки страху, але і таємничості. Анні аж кортіло 

дізнатися, що криється за тою кам’яною брамою. Тільки вона ступила на тери-

торію замку, як його мури почали наче оживати та щось чарівне коїлось з ко-

жним її кроком. Переплетені гілки моторошних дерев, мов розступалися перед 

її величчю. Довговічне каміння покрите мохом заворушилося та перетвори-

лося на маленьких тролів, які проклали Анні дорогу до входу в замок.  

    Анна зайшла всередину. Будівля був холодною та давно покинутою. Всере-

дині все бездиханне, а навкруги - темно. Лише місячне сяйво пробиваючись 

через вікно освічувало чорно-біле полотно на стіні. Анна роздивилася на по-

лотні зображених Князя з Княгинею і двома немовлятами. Дівчина зупинила 

свій погляд на очах одного з них. Вона застигла. Вмить серце Анни затремтіло, 

а очі зображеного немовляти засяяли і стали блакитними. Вона впізнала в цих 

очах себе! А поруч свою сестру та батьків. Чорно-біле полотно вмить напов-

нилось красками. Все навкруги почало сяяти та оживати. 

     Розгублена дівчина не могла повірити, що вона з княжої сім’ї. Батьки з та-

кою любов’ю тримають своїх дітей. – промовила вона, не відводячи погляду 

від Князя та Княгині. – Чому ж тоді так сталося?  

                                                             
5 Свічадо – підсвічник для багатьох свічок 
6 Благоволити – бажати щось зробити 
7 Навспак - назад 
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     –  Ми розкажемо тобі правду, Анно! – смикаючи за поділ сукні навипередки 

говорили Тролі. Все царство з захопленням чекало на появу близнюків, свят-

кувало та влаштовувало піри ще за довго до їх народження. І тільки княжа ма-

чуха була проти появи онуків від нелюбої невістки. Одної страшної ночі після 

народження дівчат вона викрала їх з колиски та винесла у невідомому напря-

мку. Княжих дітей так і не знайшли, мачуху вигнали із замку, а батьки так 

довго горювали над колисками, що їх тіла закам’яніли. Від тоді все навкруги 

стало кам’яним і мовчазним. Замок з кожним роком ховався за високими му-

рами. 

    Анна мовчки слухала Тролів, а коли підняла очі, то побачила, що попри оша-

тність замку, одні двері все ж лишилися темними. Двері відчинилися перед 

нею. Посеред кімнати дівчина побачила кам’яну колиску та два камені поруч 

з нею. Анна підійшла ближче, склонилася над колискою та заплакала. Сльози 

з її очей впали на холодний камінь і тої ж миті колиска заколихалась. А в 

кам’яних глибах забилося серце батьків.  

Вона міцно обняла своїх живих батьків і над фортецею знову зійшло со-

нце. Софійку та батьків забрали із селища.  А на честь возз’єднання сім’ї у 

замку знову зашуміли пишні піри та яскраві турніри. Фортеця ожила та стала 

відкритою для гостей з усіх куточків світу. 

 

 

 
Крістіна Мазур  

 

МОЛЬФАРКА 

         Перший день літа у місті був неймовірно спекотним. Всеслава нудьгу-

вала, а менший братик Златослав був роздратований, так як  хотів на вулицю. 

Усі друзі дівчинки роз’їхались на літні канікули. Присилали їй фото хто з моря, 

хто з бази відпочинку. Тільки у Всеслави не було куди їхати. Тато з мамою 

були на роботі, а бабусі з дідусями жили в місті. Навіть книги про чарівників 

не приносили задоволення.  
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         Ввечері прийшли батьки з роботи, але вели себе дуже дивно, постійно 

дивились одне на одного і були неймовірно радісними. Після вечері тато та 

мама розповіли дітям, що у них співпала відпустка, а ще, що їх чекає неймо-

вірна подорож до Карпат. Валізи збирали дуже швидко. Дівчинка ледве за-

снула. Постійно перед очима були високі смереки, зелені гори та  в думках 

неймовірні пригоди та нові знайомства, які ще більше розхвилювали Всеславу.  

          Наступного дня родина  відправилась у довгоочікувану подорож. Потяг 

рушив, стук коліс, ніби заколихував.  Всеслава постійно дивилась у вікно, її 

зачаровували картинки за вікном. Але дівчинку відволік звук телефону. При-

йшло нове повідомлення дуже дивного змісту : «Нарешті ти їдеш. Чекаємо 

тебе. Мольфарка». Та після прочитання воно зникло, як і не було на телефоні 

ніякого повідомлення. Всеслава швидко забула про повідомлення так як давно 

вони не збирались так разом з родиною, та не проводили так час за цікавими 

розповідями та веселими іграми. Тільки інколи дивний відголос від колес по-

тяга, ніби кликав «Нарешті. Нарешті. Ти їдеш. Ти їдеш. Мольфарка. Моль-

фарка» 

         Гори закохували в себе з перших хвилин. Повітря було настільки чистим, 

що від кожного подиху крутилася голова. Всеслава вперше була в горах, але 

зрозуміла, що обожнює красу Карпат. Будиночок родини в  «Гостині лісника» 

знаходився на віддалі. Складалось враження, що вони самі у лісі. Тільки сте-

жинка, яка була за будинком постійно приваблювала Всеславу. Так і кликало 

її щось: «Приїхала. Приїхала. Іди сюди.» Батьки розпланували відпустку по 

хвилинах на різні екскурсії, активний відпочинок та прогулянки. Кожен день 

був неймовірно яскравим та насиченим. Златослав завів собі нових друзів. 

Тільки Всеславу, щось постійно бентежило. Ій постійно ввижались дивні 

люди, неіснуючі тварини. А ще, постійно бачила напис «Мольфарка». Навіть 

у кімнаті знаходила записки з таким написом, які дивним чином кудись поді-

лись. Та і на екскурсії багато нового розповіли про дивні та неймовірні речі, 

які трапляються в ніч на Івана Купала. Так і заснула з дивними думками. Рап-

том, якийсь дивний шум розбудив Всеславу. Зорі , як ліхтарики світили , а мі-

сяць заглядав у вікно, але у кімнаті нікого не було. Всеслава хотіла далі за-

снути, але її хтось потягнув за нічну сорочку. Це був милий, але великий кіт, 

та він не здивував дівчинку . А здивувало те, що кіт промовив: «Не бійся. Мяу. 

Я за тобою. Мяу. Нарешті дочекались. Мяу» . Тільки ступивши на стежину, 

вона освітилась вогнями, та повела дівчинку з дивним другом вглиб лісу. В 

центрі лісу була галявина та велике прозоре озеро в формі люстерка, щоб мі-

сяць примилявся. А на тій поляні палало вогнище, та з води виходили неймо-

вірної краси дівчата, у яких риб’ячі хвости перетворювались на ноги . Побачи-

вши Всеславу, всі поклонялись та одягли дівчинці пишний вінок. Потягнули її 
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в танок. До них приєднались хлопці, гарні, але замість ніг - копита. Та довкола 

бігали, скакали, навіть танцювали тварини, яких і не придумаєш: тіло чере-

пахи, голова медузи; олені на рогах;  хвости без білок; кажани з рогами; барани 

з горбами. Довго веселились всі, плигали через вогнище, а під ранок, коли схо-

дила зоря дівчині вручили квітку. Квітка та  чарівна -  цвіт папороті. Цвіте раз 

у рік в ніч на Івана Купала. Багато людей її шукають. А Всеслава обрана, вона 

Мольфарка, яку обирають раз на сто років. І тільки тому буде показувати ту 

квітку, хто дійсно потребує допомоги. Вона та, що буде лікувати людей. До-

помагати в тяжкі часи. А ще вона  - хранителька Карпат.  

          Ледь дійшовши до своєї кімнати, дівчинка заснула міцним сном. Ранком 

її розбудили батьки, так як знову була екскурсія. Цілий день Всеслава згаду-

вала дивний сон. Таких дивних снів вона давно не бачила. І усе було таким 

справжнім. Та й кота великого вона зустріла , точно ж такого як снився. Довго 

вагалась, але пішла розповідати сон мамі. ЇЇ довго і уважно слухала мама, а 

потім тихо вимовила: «Значить це ти. Правду бабуся казала» . Так і не зрозу-

мівши, про що говорила мама, дівчинка вернулась до кімнати. Там її чекав ві-

нок, точно як уві сні. Ось тоді вона і зрозуміла. Це не сон. Це насправді було з 

нею. Вона  - Мольфарка8, та ще обрана раз на сто років. Та, яка народжена 

допомагати людям в скрутні часи. Хранителька Карпат!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                             
8 Мольфарка - чарівниця 
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 Ярослава  Якубівська  

            

ХУСТИНА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ФОРТЕЦІ 

 

 

Якось одного разу, подорожуючи Україною, моя мама придбала собі на 

згадку невеличкий сувенір з зображенням Кам’янець-Подільської фортеці, 

який зберігався у моєї бабусі в селі. Перебираючи речі в старій коробці, я знай-

шла цю пам’ятку, і вона мене дуже зацікавила. Я лягла горілиць9 і стала ува-

жно його розглядати: повертала вліво – вправо, підкидала вгору, перекидаючи 

з долоньки в долоньку. 

  На вулиці сутеніло. Раптом хтось тихенько постукав у вікно. Я відтулила фі-

ранку і побачила голуба, який тримав у дзьобі червону з китицями хустину. 

– Ходімо зі мною,- сказав він, - На нас чекають пригоди. 

Я тихенько відчинила вікно і вистрибнула у темряву. Хустина опинилась у 

мене в руках. Вдалині блиснув вогник смолоскипа і почулось іржання коня. В 

мене часто забилось серце, але повертатися назад було пізно. Я зав’язала хус-

тку на голові. 

– Швидше, швидше ,– говорив голуб і махав крилами. 

Я, не роздумуючи, схопила смолоскип, стрімголов вискочила на коня і вже ми 

втрьох, розбиваючи темряву та п’янке густе повітря ночі, помчали у далечінь. 

– Куди ми!? –гукнула я, не розуміючи  чи то до коня , чи до голуба. 

– Сьогодні вночі, в яру славна дівчина мусить врятувати фортецю, діс-

тати живу воду та подати надію, – відповіли вони разом. 

          -  Боже мій, - подумала я, – мене ж звати Ярослава…Може це я?.. Зви-

чайно ж я! 

Ми домчали до річки Смотрич, яка була окутана туманом та нічною імлою. 

– Для нас приготовлена ба́ржа10,– сказали мої попутники. - На ній до-

беремося до Кам’янець-Подільської фортеці. 

– Я згодна, але , вибачте мені, як до вас звертатись? 

– Я кінь Данила Галицького  Вітер. 

– Я голуб княгині Ольги   Світанок. 

– Рада знайомству,  – відповіла я. 

Чи довго ми пливли, чи коротко не знаю, за гарною розмовою не помітила, але 

невдовзі із-за обрію з’явилася фортеця. Біля фортеці сновигали якісь тіні, бря-

зкала зброя, шелестіти обладунки вояків. 

                                                             
9Горілиць – обличчям догори 
10Ба́ржа – велике вантажне судно 
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- Облога, - подумала я,  - а у фортеці всі поснули. 

– Вітре,– сказала я, – вези мене до Руської брами, а ти, Світанку, лети у 

фортецю і буди охорону. Так і зробили. Голуб піднявся увись і грудкою впав 

донизу за браму. 

– Остапе, Мойсею, Данилку, прокидайтеся!, – кричав він. 

Але охоронці його не чули, бо надто міцно спали після напруженого дня. По-

руч у віконечку світилося світло, дівчина Юстина пряла пряжу і тихенько на-

співувала. Стукнув голуб у вікно до дівчини. 

– Відкрий ворота, Юстине,– прохав голуб,– у нас біда, облога! 

Дівчина миттю відкрила защіпку на брамі і я з конем заскочила в середину 

фортеці. 

–Нам треба перекрити шлюзи на Руській та Польській брамах і заповнити ка-

ньйон водою, щоб зберегти фортецю від ворогів, але нам це не під силу,  – 

сказала я. 

–Жива вода, жива вода, – туркотів голуб. 

–Юстино, давай дістанемо цебѐрко11 з живою водою з колодязя, що на подвір’ї  

фортеці і побудимо нею охорону, – порадила я. 

Так і зробили. Охоронці миттю проснулись, закрили шлюзи і вода запов-

нила каньйон. Наша фортеця у безпеці! 

 Я зняла з голови хустину і стала її роздивлятися. На ній - гарні квіти, 

сплетені у вінок, мережка, китиці. Тільки українська хустка може бути такої 

незвичайної краси. 

– Юстино,– звернулась я до дівчини, –може ти знаєш, яку роль у цій пригоді 

мусить виконати ця хустина? 

– Хустина призначена для мене. Невдовзі моє весілля, я жду свого ко-

ханого з походу, –відповіла вона. 

Я склала хустину вчетверо і подала дівчині. 

 Враз сонячне світло блиснуло мені в очі. Бабуся відкрила завісу на вікні. 

Я лежала на ліжку, в руці у мене був тісно затиснутий сувенір з зображен-

ням Кам’янець-Подільської фортеці.   

 

 

 

                                                             
11Цебѐрко - відро 
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Рустам Ковальчук  

 

ТАЄМНИЦЯ КУПИЩА 

 
В одному мальовничому куточку Житомирщини розташоване село Ку-

пище. В цьому селі панував грізний і лихий пан Орест Гаврилюк. Дуже погано 

він ставився до своїх селян, нерідко людей шмагали палицями та закривали у 

темних підвалах. 

Якось ввечері в сім'ї бідних селян Якова та Марії, відбулася розмова про 

страшні речі, які розказують люди про Ореста. Їхню розмову підслухали діти 

Платон та Одарка. Батьки говорили про те, що колись пан закохався в одну 

молоду красуню на ім'я Олена. Дівчина не відповіла коханням до пана Ореста, 

чим страшенно його розлютила. Розгніваний пан наказав викопати велику яму 

під землею і там закрив Олену. Діти довідалися про те, де знаходиться ця по-

ляна, і вирішили допомогти дівчині вибратися. Коли настала темна ніч, вони 

прийшли туди, але їх побачили слуги і доповіли пану. Сердитий він наказав 

закопати Одарку і Платона в ту ж глибину. Але тільки-но дітей схопили, як 

почали відбуватися неймовірні речі. Галявина дивно засвітилася, і в небо під-

нявся яскравий промінь світла. Небесне склепіння стали розсікати блискавки. 

Тут галявина розкололася і звідти вибралася Олена. А пана Ореста підхопив 

сильний вітер, вкинув в ту яму, і земля тут же затулилася. 

Зажило з того часу село весело і щасливо. А над галявиною завжди була 

негода, і постійні спалахи блискавок. І до сьогодні люди обходять те місце 

стороною. 
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Варвара Мовчан  
 

РЯТІВНИК ЛАЗУРНОГО 

 

Пригода трапились в селищі Лазурному, яке розташоване на півдні 

Херсонської області, на березі Чорного моря. Свою назву Лазурне отримало за 

надзвичайно красивий, блакитного кольору, відтінок морської води. Лазурне 

орієнтоване на дитячий відпочинок. Тут спокійний відпочинок, без гучних ні-

чних гулянь, добре підходить сім’ям з дітьми. 

Вовчик на ім’я Сіроманець разом зі своїми батьками поїхав на відпочи-

нок до Лазурного, де познайомився з лисичкою Мотрею та зайчиком Вуханем. 

Дітлахи купались у чистому блакитному морі і засмагали на золотавому піску. 

Одного разу друзі грались на воді. Плаваючи на надувних матрацах, зві-

рята не помітили як морські хвилі віднесли їх у відкрите море. Вовчик Сіро-

манець, Лисичка Мотря і Зайчик Вухань дуже перелякались. Хвилі відносили 

їх все далі і далі у море. Вони не знали, що робити та почали кликати на допо-

могу. У відкритому морі дітлахів почув Дельфін Гриць. Він запитав переляка-

них мандрівників, що трапилось і чого вони галасують. Відповіла Лисичка Мо-

тря про те, що вони бавились на воді і не відчули, як хвилі потягнули їх далеко 

від берега. Сили в друзів, як кіт наплакав, щоб добратись до піщаного теплого 

пляжу. 

Дельфін Гриць швиденько доправив переляканих звірят до берега. На 

березі мандрівників чекали схвильовані батьки. Вони щиро подякували Дель-

фіну Грицю за порятунок дітей і пообіцяли пильніше приглядати за малечею. 
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Єгор Ковальчук  
 

ПРИГОДИ ЧУНІ ТА МУСІ В КАРПАТАХ 
 

 

Мальовнича частина нашої країни - це Карпати. Гори багаті мінераль-

ними водами. Також там  є прекрасні зелені луки та поляни!  

На одній полянці постійно випасалися поросятко Чуня і телятко Муся. 

Вони були друзями не розлий вода. Куди біжить телятко туди й поросятко. 

Вискочить Муся в поле, а Чуня за ним навздогін. Помчить порося з гори в яр, 

а тонконоге теля за ним позаду скаче. Недарма їх називали нерозлучними дру-

зями. 

Одного разу пустували тварини на лузі й не помітили, як опинились біля 

річки! 

– Давай на інший берег перепливемо, –запропонувало Муся?! 

– Давай! –хрюкнув у відповідь друг. 

Зайшло телятко в річку, майже до середини, а вода йому тільки по ко-

ліна.  

– Іди не бійся! – кринуло Муся Чуні, –  Тут геть мілко. 

 Порося сміливо рушило за другом до середини й почало тонути! 

– Хрю-хрю, ґвалт! Рятуйте!!!!  

Кинулось телятко до друга й допомогло поросятку вибратись з річки! 

А поросятко розлютилось!!Ти навіщо обманув, що річка мілка? 

– Я не обманював, – замекало Муся! 

– Але ж річка глибока! 

– Ні, мілка! 

– Глибока! 

Довго вони сперечались, а потім посварились. 

І зовсім даремно вони ображалися. 

– Годі нам! Кожен по-своєму правий!, - промовили вони одночасно. 

Та на тому й зійшлися.  
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Владислав Водзянський  

 

РОЖЕВА ТАЄМНИЦЯ ЛЕМУРІЙСЬКОГО ОЗЕРА 

 
У місті Херсоні, на моїй батьківщині, жила бабуся, яку всі називали Ве-

летень Гретта. Я був тоді ще зовсім малим, але пам’ятаю її дуже добре, тим 

більше, що через неї мій батько дав мені доброго прочухана. 

      Бабуся Гретта була уже дуже стара, але на зріст, як велетень. Уся постать 

її мала моторошний вигляд: на великому тілі стирчала маленька голова, наба-

гато менша ніж її тіло. Жила вона на Лемурійському озері. Туди з’їжджа-

ються багато туристів подивитися на цю казкову красу «рожевого озера». 

Будинок Гретти стояв саме там … 

    Пройшло декілька років, я вирішив  поїхати на Херсонщину до озера, поба-

чити чудовий  витвір природи  України – мертве солоне рожеве водоймище. .  

    Прибувши до Херсону, ми з сім’єю зупинились в будиночку навпроти того, 

де жила Гретта. Вирішили відпочити з дороги. Коли всі заснули, я вирушив у 

гості до Гретти, хоча мені було дуже страшно побачити її знову, але моя ціка-

вість була більшою за страх. Наблизившись до її будинку, я помітив, що вона 

дивиться на мене з вікна. І я, немов став малим, згадав її, адже вона не зміни-

лась з тих пір. Напевно, люди правду говорили, що вона відьма, яка викрадала 

дітей …  

  Я набрався сміливості і постукав в двері. Гретта відразу відчинила і пробуб-

ніла : 

      —А я на тебе чекала ! 

— Чому ? - відповів я. 

— Я знаю ,що ти мене боїшся, але не треба, я добра відьма. Я не та, яку 

описують люди вже багато років …В тебе є одна мрія ? Чи не так ? 

— Так ! - відповів я. А ви зможете мені допомогти ? 

— Звісно! Але ти повинен виконати і моє прохання ! Говори, що ти хочеш? 
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— Існує легенда, що на дні озера лежить літак, а в літаку живе водний ди-

нозавр, який має рожевий колір, як самісіньке озеро. Мені би сісти на 

нього і покататися ! 

— Гаразд, я познайомлю тебе зі своїм рожевим другом. А ти будеш до мене 

приїздити в гості щороку з своєю сім’єю?!  

 Я погодився залюбки . 

    Ми спустились із Греттою до озера, і на нас вже чекав той самий рожевий 

динозавр, який шпарко12  катав мене по озеру, як малу дитину. Ми гасали, 

веселились і тут я не втримався, впав у воду. Динозавр схопив  мене за шта-

нину і витягнув на берег. Ото було страшно, проте запам’ятається надовго. 

І я дотримався слова, відвідуючи бабусю Гретту  щороку .  

Вона жила довго і щасливо з новими друзями! 

 

 

 

 

 

 

Марія Дишкант  

 

ХОТИНСЬКА ПРИНЦЕСА 

 

В мальовничому куточку Украïни на Буковинi, в старовинному мiсте-

чку Хотин розташувалася могутня кремезна фортеця. А в тiй будівлі жила пре-

красна принцеса Параскевiя. 

Одного лiта забудову оточили турецькi воïни. Вони хотiли взяти в полон 

прекрасну панну. Хоробрий принц Iзидор дiзнався про те та шпарко вирушив 

на допомогу. Ще здалеку вiн побачив величну фортецю, вона мала височеннi 

                                                             
12Шпарко - дуже швидко, спритно 
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стiни з бiйницями та шiстьома баштами. Злiва будівлю захищало п'ять потуж-

них ворiт, а справа ïï омивала рiчка Днiстер, що слугувала ще одним щитом. 

Легiнь зрозумiв, як побороти турецьких нападників. Вiн вправно розташував 

своïх войовникiв та успiшно виграв бiй. Але цього йому було замало, тому ви-

рiшив вiн познайомитися із милою принцесою. Вiдправив легінь13 до неï свого 

вiрного помiчника ïжачка Теодосiя з чарiвним люстерком14. Шпарко побіг ко-

лючий товариш та ледь знайшов у величній палаті  красуню Параскевiю. Пе-

редав вiн ïй чарiвне дзеркало. Коли вона його вiдкрила, то побачила, як хоро-

брий Iзидор визволяв ïï вiд турецького вiйська. Панянка була настiльки вра-

жена подвигом принца, що заблаговолила15 познайомитись з ним особисто. 

Легiнь той був із широкими раменами16 та густою чуприною17! 

    Iзидор та Параскевiя так сподобалися один одному, що вирiшили побратися 

та обороняти величну Хотинську фортецю. А маленький помiчник Теодосiй 

завжди розважав принцiв та принцес, якi невдовзi народилися та продовжили 

династiю славетних захисникiв замку! 

 

 

 

 

 
 

Дмитро Парунакян  

 

КОТЯЧИЙ БУДИНОК на Гоголівській 23 

 

У місті Києві,  по вулиці Гоголівській 23, є будинок, який називається 

«Будинок з котами». Відомий він став через свою архітектуру, з якою пов’язані 

                                                             
13 Легінь – юнак, парубок 
14 Люстерко -дзеркало 
15 Благоволити – виявити бажання щось робити 
16 Рамена - плечі 
17 Чуприна - чуб 
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міські легенди. У цьому домі жило багато відомих визначних людей, та мало 

хто знає, що жили там не тільки люди. 

Більш як сто років тому, поруч з місцем майбутньої забудови, жила ро-

дина сірих котів. Для всіх людей вони були звичайними тваринками, та на-

справді це був рід особливо розумних древніх котів, що вміли розмовляти 

людською мовою. У тата кота і мами кішки було троє синів: Іван, Степан та 

Яків. В дитинстві вони були досить пустотливими кошенятами, проте завжди 

поважали й допомагали дорослим. Коли настав час іти до спеціальної котя-

чої  школи, вони дуже зраділи та навіть влаштували феєричний святковий кон-

церт. 

Перший день в школі був дуже простим: вони з усіма познайомилися та 

дізналися про шкільні правила. Проте вже з наступного дня кошенята зрозу-

міли, що гризти  граніт науки не так уже і просто. Оскільки троє братів завжди 

уважно слухали дорослих, то знали, що у майбутньому здобутті знання їм ста-

нуть у пригоді, тож наполегливо навчались. Завдяки цьому, коли вони подо-

рослішали, то стали дуже розумними й усі разом очолили увесь древній рід 

розмовляючих котів. Крім того, вони таємно допомагали й людям. 

Одним із тих, кому свого часу допомогли кошенята, був полковник Фе-

дір Ягимовський, за дорученням якого і був збудований визначний будинок. 

Майбутній власник будинку наказав оздобити його численними готичними фі-

гурами і барельєфами18, серед яких почесне місце займають троє котячих бра-

тів. Крім того, на знак вдячності полковник дозволив котам жити в цьому стро-

катому19 домі. Кажуть, що ще й досі поруч з цим будинком можна зустріти 

представників древнього котячого роду. Але розмовляють вони далеко не з 

усіма, а тільки з розумними та вихованими людьми. 

 

 

 
Стоцька Валерія 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ВОРОН 

Я – Марійка, мені 9 років, родом зі  славного міста - Львова. Моя мама 

лікар-хірург.  

На осінні канікули мама, як завжди, відвезла мене на хутір Комарівка, 

що на Львівщині. Там жила моя бабуся. 

                                                             
18 Барельєф – плоскорізьба, художній рельєф 
19 Строкатий – забарвлений у різні кольори, пістрявий 
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Мою бабусю звати - Стефанія , їй уже 86 років, поважний вік.  

На нашому хуторі неймовірна природа - ростуть височенні дуби. Непо-

далік бовваніє20 ліс. Хатини мерехтять, як з картинки. Люди привітні довкруж. 

Шкода лише, молоді зовсім немає. Залишилися лише люди у віці. Кожна ро-

дина перед святами прибирає своє подвір'я, білить мазанку21, приводить усе 

до ладу.  

Я люблю свою бабусю Стефанію, завжди їй допомагаю.  

В один із теплих днів ми з бабусею вирішили піди до лісу по дрова. Погода 

восени вражала пістрявими кольорами, на душі ставало затишно, око раділо. 

У лісі  було затишно, шелестіло листя під ногами, тріскалися гілочки, природа 

готувалася до зими. Ми збирали гілля. Раптом я побачила маленьке цуценя. 

Воно було зовсім крихітне, напевно зроду тиждень чи два. Бабуся сказала, що 

можливо, це вовк… Я одразу зрозуміла, що це песик. Але хто так посмів зро-

бити ?! Викинути маленьку тварину у ліс!? В нього шансу на виживання зовсім 

не було .  

Я глянула у вічі бабуні і нічого не мовила. Вона запропонувала забрати 

щеня  додому. Значить Бог хоче, щоб у нас був ще один член сім'ї. 

Ми принесли його в хатину, бабуся нагріла води. Вимили тварину, наго-

дували молочком. Ох, як змінилося це цуценя! Воно почало з цікавістю огля-

дати кожен куточок кімнати.  

Як ж нам його назвати? Я знала, напевно, що це має бути кличка, що 

пов'язана з його чорним кольором. Точно.  Придумала - Ворон.  

З першого ж дня Ворон проявляв повагу до нас, був слухняний та пильно 

зирив. Як чув, що в двір хтось заходить одразу ж починав гавкати, захищати 

нас.  

Ми довго гуляли на вулиці. Одного разу, прийшовши до оселі, я поба-

чила, що Ворон занедужав. Я не розуміла, що з ним. Цуценя стало в'ялим, від-

мовлялося від їжі. Що ж робити!?  Ми зателефонували мамі , адже вона лікар. 

Мама подзвонила знайомим ветеринарам і дала призначення, що необхідно 

зробити укол . Бабуся Стефанія  одразу ж відмовилася робити це, бо дуже бо-

ялася. А я розуміючи, що маю відповідальність перед Вороном, мусила ряту-

вати. Мама усе чітко мені пояснила. Бабуся, показала, що шприц є у намисти-

кові22. Я рішуче усе підготувала, та зробила укол. Це було не так і лячно.  

На наступний ранок Ворон сидів коло мого ліжка і скавулив, хотів йти 

надвір. Я зраділа, що не побоялася лікувати мого маленького друга.  

Час линув, так і завершилися мої канікули. Необхідно було повертатися 

у місто на навчання. Бабуня казала, що ми з Вороном тебе будемо дуже чекати 

на наступні канікули. Шкода від’їжджати, але це необхідно.  

Бабуню, Вороне, до зустрічі ! 

 

 

                                                             
20 Бовваніти – ледве виднітися 
21 Мазанка – хата з глини 
22 Намистик – шафа без дверей 
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Анна Малиновська  

 

ПОМІЧНИЦЯ ФЕЯ БОЖЕНА 

 

 

     У далекі часи у Києві стався землетрус. Під містом утворилася загадкова 

печера. Якось неподалік пролітала місцева фея,  на ім'я Божена. Вона побачила 

провалля, що утворилося в підземеллі та поселилася там. 

     Одного дня   лісовим путівцем проходила дівчина Анісія. Вона була само-

тня: її батьки загинули і більше нікому було її прихистити. Недобрі люди ви-

гнали її з  батьківської хати. Вона засмучено блукала. Та враз натрапила на 

печеру. Було вже холодно і темно, тож  Анісія  вирішила заночувати в 

кам’яному тунелі. На ранок вона прокинулась, озирнулась і побачила біля себе 

дуже вродливу панянку. Це була фея Божена, посланиця з неба. Вони позна-

йомились і дівчинка  зі слізьми на очах розповіла Божені про своє горе. Фея 

заспокоїла Анісію і допомогла їй тим, що на околиці міста начарувала дім, - 

великий, ошатний, пістрявий, що нагадував палац. З того часу Анісія повідо-

мляла Божені про біди людей, а помічниця своїми добрими ділами ощаслив-

лювала світ. 

З часом Анісія вирішила у підвальному приміщенні своєї будівлі зро-

бити мініатюрний храм  і назвати його на честь феї Божени.  З тої пори люди, 

яким допомогла фея, молилися за неї. 
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Ерік Кузнєцов  

ЦУКРОВІ ПРИГОДИ 

 

Тиша, тільки пташечки співали. Над водою літали бабки, було чути як 

скрекочуть їх крила. На березі річки Тетерів здалеку виднілася башта замку 

Терещенків. Стояв сонячний літній ранок.  

Маленький Мрявко спокійнісінько лежав на ґанку і грівся на сонечку. 

Раптом він почув гуркіт і сполохано вскочив. На подвір’ї були розкидані трі-

ски від дерев’яного ящику і купа сіна на яку він впав. Мрявко примружив очі 

і побачив, що сіно рухається. Допитливий малюк підійшов зовсім близько і 

почав обнюхувати. Сіно вже не ворушилось і він повільно наближався до де-

рев’яних трісок. І тут з під однієї з них з’явилась голова. Переляканий Мряв-

чик вже летів навспак23 до ґанку. За хвилинку він побачив, як з купи сіна ви-

котилось мале кошеня, так він подумав. Заспокоєний господар подвір’я йшов 

зустрічати гостя. Хвіст у гору, в чорному блискучому смокінгу і в білих пан-

чішках він поважно йшов уперед.  

– Мряв! Я Мрявко. А як тебе звати?  

– Я... я Пін-Пін.  

– Вітаю тебе на моєму подвір’ї!  

– Дякую. А ти хто?, – зніяковіло запитав Пін-Пін.  

Мрявко здивовано подивився і відповів:  

– Я кіт, такий самий як і ти. Хоча ти трішки дивний: стоїш на задніх 

лапах, а передні лапки без кігтів. Ще маєш чудернацьку жовту чуп-

рину.  

Пін-Пін пояснив спостережливому коту, що він пінгвін, і розповів, як він опи-

нився в ящику.  

Все почалося на південному полюсі. Пін-Пін жив зі своєю родиною на 

величезній кризі, де завжди була зима. Батько йому розповідав, що кожен рік 

                                                             
23 Навспак - назад 
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ця крига стає меншою, бо тане. Також він попереджавав, що небезпечно хо-

дити на краю крижаного припа́ю24. Звісно, малий Пін-Пін, як і більшість не-

слухняних, пропустив поради батька крізь вуха і пішов з друзями гуляти бли-

зько до краю льоду. Коли вони грали в “Дожену!”, пролунав тріск. Край криги 

відколовся і почав стрімко сповзати у воду. У малого пінгвіна серце обірва-

лося. Він почав утікати з обламку, але було вже пізно. Разом вони впали до 

студеної води. Вир тягнув його на дно. Подолавши свій страх, Пін-Пін зібрався 

і зі всіх сил плив угору. Опинившись на поверхні води, він побачив як високо 

на кризі бігають і кричать його друзі. Вони нічим не могли допомогти. Вибра-

вшись на найближчу крижину худа́к25 Пін-Пін дрейфував і згадував попере-

дження свого батька.  

Так промайнуло декілька днів. Малий пінгвін був дуже голодний, ка-

сатки навколо нього також. Крижина, яка рятувала його від щелеп монстрів, 

танула, і з кожною годиною ставала все меншою. Одного ранку Пін-Пін про-

кинувся від сильного гуркоту. За хвилинку він вже сидів у ящику. Дехто міг 

подумати, що нарешті порятунок! Але ні! Це були браконьєри. Вони впіймали 

пінгвіна і продали. Коли його перевозили літаком, щось сталось у багажному 

відділенні і ящик з Пін-Піном випав. На щастя, він приземлився на купу сіна.  

Мрявко від такої розповіді аж щелепу згубив.  

– У вас тут є сніг?, – порушив Пін-Пін здивоване мовчання.  

– А що таке сніг?, – зацікавлено запитав Мрявко. Він народився навесні 

і ще не бачив снігу.  

– Це таке біла, приємна ковдра і на ній весело гратись.  

– Так, так! Є в нас таке місце, де цього снігу дуже багато. Але господар 

замку забороняє там ходити.  

– Будь ласка, заведи мене туди! Дуже тебе прошу! Я так скучив за сні-

гом. Обіцяю, буде весело.  

Мрявко погодився і вони пішли до величезної будови. Залізти всередину було 

досить тяжко, але вони впорались. Пін-Пін подивився на сніг і здивувався. Він 

був теплий, не танув, а ще солодкий. Друзі почали гратися, бігати, скакати в 

цукровій кучугурі. Їм було дуже весело. Пін-Пін задоволено кричав:  

– Це найкращий сніг в моєму житті! 

Їх почули... Двері відкрились і на порозі стояв господар замку. Це був 

Михайло Іванович Терещенко, власник цукрового виробництва. Побачивши 

звірят він закричав:  

– Іванку, синку, шпарко сюди!  

Разом вони піймали малих бешкетників. Михайло Іванович дуже здиво-

вано роздивлявся малого королівського пінгвіна. Він не міг зрозуміти звідки в 

його цукровому королівстві з’явився пінгвін. Пізніше він подзвонив своєму 

знайомому, який їздив із експедицією на південний полюс. Вони домовились 

допомогти малому пінгвіну.   

                                                             
24 Припай - крига 
25 Худак - бідняк 
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Вже за місяць малий непослух був зі своєю родиною. Зараз він завжди 

слухає поради батьків і виконує їх.   

А Мрявко кожної зими згадує свого дивного друга і як їм було весело 

гратися в цукровому насипі.  

 

 

 

 
Андрій Сокольченко  
 

ВУХАТИЙ КАМІНЬ 
Одного разу сім'я вирішила поїхати на відпочинок в гори Карпати. Їм 

закортіло відвідати Вуха́тий Ка́мінь — гору в Українських Карпатах, у масиві 

Чорногори. 

–Тату, а куди ми мандруємо?, - цікавився син і збирав речі. 

– Яромирчику, зараз я тобі все розповім. Ми поїдемо туди де, є свіже гірське 

повітря, п’янкий аромат різнотрав’я на схилах гір, синява озер та прозорість 

рік, бурхливі водопади, наявність мінеральних джерел…Це Карпати – дивови-

жні гори. Там є незвичайна вершина - Вухатий камінь. Розташований він у 

Верховинському районі Івано-Франківської області, в межах Карпатського на-

ціонального природного парку. На вершині Вухатого Каменя та її схилах є чу-

дернацької форми скелі, які в народі називаються «церквами». Через вершину 

проходить стежка з Дземброні на головний хребет Чорногори. На південному 

заході від Вухатого Каменя — вершина Смотрича, на північному сході (в кот-

ловині) — Дзембронські водоспади. Вухатий Камінь, особливо його скелі, — 

популярний туристичний об'єкт.  

Наступного дня родина вирушила у дорогу. 

Мандрували вони путівцем26 та милувалися красою навколо. Сонечко, 

ніби стрибало, то вперед то назад, а хмаринки, ніби пластилін у руках про-

міння, утворювали нові дивовижні фігури.   

  Прибули до схилу гори. Саме тут родина побачила чудове місце для ві-

дпочинку, бо поряд знаходився водоспад. Та коли вже збиралися лягати спати, 

син Яромир побачив монстра. Спочатку дуже злякався і подумав, що йому зда-

лося. На ранок тато благоволив скотитися з гірки, але Яромир боявся, що його 

                                                             
26 Путівець  -дорога між селами 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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спіймає монстр. Раніше він вже чув, що в горах неодноразово зустрічали ди-

вовижну істоту і називають це "сніговою людиною". Тато помітив стурбова-

ність сина: 

– Яка снігова людина? То можливо тобі здалося? 

   Яромиру було дуже лячно, але все ж таки він згодився кататися, бо відчував 

підтримку батьків.   Подивившись навколо чи не має монстра, спробував пер-

шим. Шпарко скотився спочатку він, за ним одразу мама і тато. Отримавши 

чудові і яскраві враження від спуску  Яромир стрибав від задоволення. В цей 

час зненацька біля себе люди побачили снігову людину і почали тікати.  

 – Не бійтесь! Не тікайте! Я хочу з Вами дружити!- навздогін промовив мон-

стр.  

– Дружити?- тихенько спитав Яромир. – Гаразд!  

  Виявилося, сніговій людині вже давно кортіло спілкуватися, але всі хто його 

бачив, одразу тікали. Отож йому було дуже приємно, що Яромир погодився з 

ним товаришувати. Увесь час вони провели  разом, та гарно відпочили. Коли 

прийшов час повертатися додому: 

 – Поїхали з нами! - запропонував хлопчик.  

– Ні, дякую! Я залишусь тут, бо це мій дім. Буду Вас чекати знову! 

 

 

 

Поліна Юрчук  

РЕАЛЬНА КАЗКА  ЧОРНОБИЛЯ 
       Колись давно в нашій Україні було прекрасне місто Чорнобиль. Воно було 

заселене багатьма людьми. Це були справжні тривкі українці, які благоволили 

своїм краєм. Та одного разу сталася жахлива трагедія. Весь цей дивний край 

враз почав жахтіти .І залишилося в ньому тільки безліч звірів. Стали ці звірі 

незвичайними перевертнями, які були отруєні страшною катастрофою. Бідо-

лашні блукали путівцями не знаючи де знайти прихисток.  

        Одного осіннього ранку гігантському строкатому Тетеруку-Афанасію 

стало самотньо. Він захотів відшукати друзів в цьому сірому світі. Пішов Афа-

насій лісом та полем і зустрів він також одиноку, чорну, як ніч Лелеку-Агафму. 

Зрадів. Разом вони зговорилися перевірити чи є в селі неподалік люди, і  поп-

рямували туди. 

       В чарівному селі з білосніжними хатинами було порожньо. Друзі зібралися 

навспак до лісу та помітили, що хтось наближається. То були білі Коні-Зорес-

лави та безрогі Зубри-Зеновії, що втікали від Вовків-Боянів. В цю мить Тете-
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рук та Лелека піднялися в повітря та навідліг27 почали бити своїми велетенсь-

кими крилами цих поганців-перевертнів. Сталося диво. Вовки-Бояни вмить на-

кивали п'ятами. А звірі об'єдналися і стало друзів ще більше.  

        Минали роки, а територія Чорнобиля все більше заселялася незвичайними 

звірами та рослинами. І так продовжується аж до сьогодення. 

 
   

 

 

 
 

Антоніна Плисак  

 

ПРИГОДИ В ОПТИМІСТИЧНІЙ ПЕЧЕРІ 
У чарівному куточку України на Тернопільщині є Оптимістична печера 

довжиною в 260 кілометрів. Це гіпсова печера, одна з найдовших у світі.  

Давним-давно там жив величезний дракон, який тримав у полоні прин-

цесу Гафію. Діна, люта мачуха Гафії, не любила ввічливу падчерку і запрото-

рила її у підземелля. Змій, що служив свої господині Діні, погодився ув’язнити 

і тримати під вартою прекрасну дівчину на все її життя.   

Підземна печера було досить загадковою, і для шукача пригоди – це ту-

нель вражень. Марко просто обожнював досліджувати світ зі своїм котом Ру-

диком. Знайомі Марка знали про цю печеру, і розповіли йому, про те, що вона 

була не розвіданою до кінця, і мала купу лабіринтів та підземних озер. Марка 

з Рижиком, це дуже зацікавило. Увійшовши туди, друзі не розуміли, чому там 

тепло, і чим далі вони йшли, тим спекотніше їм було. І тут почулися гучні 

крики дракона. Марку стало страшно і моторошно.  Гафія, побачивши Марка, 

почала кликати на допомогу. Тоді Марк зрозумів, що повинен врятувати дів-

чину. Поєдинок між Марком і драконом був дуже важким і довгим. Здавалось 

Марку непосильно було перемогти монстра, та Рудик завжди йому допомагав. 

Команда Марка та Рудика здолали змія магічною трембітою. Один звук інстру-

менту вмить зробив ворога кам’яним. Усе, що жахтіло28 і палало від лап дра-

кона, вмить стишилося і погасло.  

                                                             
27 Навідліг – розмахнувшись із силою 
28 Жахтіти – горіти яскравим полум’ям  
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Гафія не вірила своїм очам. Люди вперше приборкали страшного звіра. 

Марко піднявся до Гафії. Вона була така вродлива і мила, що він закохався з 

першого погляду. Парубок не знав , що той, хто  звільнить панну з полону буде 

її нареченим. Гафія не поспішала говорити це Марку. Вони йшли довгою до-

рогою навспак29 з печери, і примилялися один до одного. Коли вийшли з пе-

чери Гафія розповіла Марку, що той хто її врятував має стати її нареченим. 

Марко зрадів, але у них була ще одна важлива справа . Їм потрібно було пок-

витатись з Даною, яка запроторила Гафію у підземелля. Прийшовши до замку, 

вони одразу пішли до мачухи. Діна не очікувала зустріти їх,  почала метуши-

тись. У її вітальні  було чарівне люстерце. Рижик зрозумів, що вона може за 

допомогою цього дзеркальця запроторити їх кудись знову. Кіт стрибнув на злу 

мачуху, і свічадо розбилось на друзки. Марко схопив Діну, та запроторив її до 

в'язниці – пустого тунелю, де постійно звучала трембіта. 

 Коли це всі справи були виконані, Гафія та Марко зіграли гарне весілля. 

Прийшли на банкет напрочуд багато гостей. Кіт Рудик обожнював ганяти ми-

шей у замку, а Гафія і Марко стали поважними королем і королевою. 
 

 
Максим Мухін  

 

МАГІЧНІ ПЕНСНЕ У КАРПАТСЬКОМУ ЛІСІ 

 

Одного разу восени Єремій зі своєю сестричкою Палажкою та батьками 

поїхали на відпочинок до колоритних Карпат. Єремій з Палажкою не знали 

куди себе подіти. Палажка губу копилила, байдикуючи у кімнаті, а Єремій ла-

мав голову чим зайнятися, місця собі не знаходив.  

Та раптом до дітей завітали Кіндрат, Галя та Петрик. Тут їх як вітром 

здуло. Вони дали драла до зеленого Карпатського лісу. Милуючись красою 

довкола та збираючи золоте листя, діти не помітили, як заблукали. Мандруючи 

лісовими стежками, вони потрапили на казкову галявину. Там до них загово-

рила струнка берізка. Вона запитала дітей чи не хочуть вони знайти чарівні 

окуляри, що виконують усі бажання. Єремій з Петриком погодилися та вмо-

вили своїх друзів розпочати пошук. Далі берізка розповіла, що ці пенсне30 за-

                                                             
29 Навспак – назад 
 
30 Пенсне - окуляри без дужок 
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ховані в місті Грибів, яке знаходиться за озером Синевир . Потрапивши до ко-

ролівства Грибів, друзі були дуже вражені. Усі жителі розмовляли на чудерна-

цькій мові. Галинка знайшла поважного Білого Гриба, що  був найбільшим та 

найголовнішим у цій місцевості. В нього діти чемно запитали, де їм знайти 

магічні окуляри - пенсне. Гриб поважно повідомив, що дітворі потрібно пот-

рапити у похмуру хатинку, яка стоїть на високій горі біля їх містечка. 

 Дістались до  прадавньої хатинки. Всередині друзі побачили стару  хи-

мерну скриню, яку охороняли напрочуд незвичайні  кремезні гриби. У тій ша-

фарні31 було те, що шукають допитливі. Гриби віддали старовинні окуляри 

дітям, а ті пообіцяли зберегти таємницю чарівного лісу. Мандрівники не знали, 

яку дивовижну силу мають пенсне. Палажка приміряла чудернацькі окуляри і 

промовила: « Я хочу повернутися додому!». І всі вони несподівано опинились 

удома. Таку магічну можливість мали ті пенсне. Друзі зраділи, бо повернулися 

назад у домівку.  

І з того часу вони намотали собі на вуса, що не можна без дорослих хо-

дити до лісу.  

 

 

Артем Шайдюк  

ЛЮБОМИР ВІДВАЖНИЙ 

Колись давно у фортеці Тустань, яка знаходиться у мальовничому місці 

Львівської області, поблизу села Урич, жила родина Романовичів. Батько Свя-

тослав, мати Софія і їхня донька Божена. 

Дівчинка з дитинства мала неймовірну вроду. Була життєрадісною, до-

брою, розумною. Але одного дня сталась біда. Божена захворіла і з кожним 

днем їй ставало все гірше і гірше. Батьки були в розпачі шукали порятунку у 

різних лікарів, але всі були безсилі. Ніхто не знав причин хвороби. Тоді батько 

Святослав видав указ у якому йшлося наступне "Хто врятує мою доньку, я ви-

конаю будь яке його побажання." 

У селі Урич жив хоробрий, чепурний, сміливий парубок Любомир. Як 

тільки він почув про хворобу Божени, вирішив, що він її врятує. Любомир 

знав, що високо в горах живе старий мольфар - дід Семен, який лікує будь-які 

хвороби. І легінь вирушив по допомогу. 

                                                             
31 Шафарня - скриня 
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Мольфар вислухав хлопця і сказав, що хвороба ця не проста і дав йому 

чарівне зілля, дія якого закінчувалась опівночі. Парубку потрібно було поспі-

шати. 

Любомир мчав стрімголов на порятунок Божени.  

Він встиг. Дівчина випила чарівного зілля   і одразу одужала. Батьки 

були дуже вдячні Любомиру за порятунок їхньої єдиної доньки. І сказали, щоб 

він просив будь-що, адже виконають всі його побажання. Але хлопцеві нічого 

не було потрібно. Він радів, що зміг допомогти і врятувати панянку.  

 

Використані у казках  слова та їх пояснення: 
 

 ЗНАМЕНО. – синонім до слова "прапор» 

 ЧУПРИНА. назва чоловічої зачіски “оселедець” виникла значно піз-

ніше, ніж така зачіска з’явилася на головах вояків? Згідно з одними 

джерелами, цю назву придумали радянські письменники, згідно з ін-

шими — Катерина ІІ. Козаки ж носили чуприну (або чуба). 

 НАВСПАК — назад; у зворотньому напрямку. 

 БЛАГОВОЛИТИ — виявляти бажання щось зробити. 

 СТРОКАТИЙ — забарвлений у різні кольори, пістрявий. 

 ГОРІЛИЦЬ — обличчям догори; протилежне ниць.  

 ОБІРУЧ — обома руками. 

 ТВЕРДІНЬ — небесне склепіння, небосхил, небо. 

 ҐНІТ — стрічка, що використовується для горіння в гасовій лампі, сві-

чці тощо. 

 ЛАНІТИ — щоки. 

 ЛЕГІНЬ — юнак, парубок. 

 НАВІДЛІГ — розмахнувшись із силою; з розмахом. 

 ПОМИСЛИВИЙ — який від усього чекає небезпеки, неприємності; не-

довірливий, хворобливо підозріливий. 

 РАМЕНА — плечі. 

 СВІЧАДО — дзеркало, підвісний свічник для багатьох свічок. 

 СЕРПАНОК — легка прозора тканина; схожа на дим паволока, яка об-

межує видимість предметів. 

 ТРИВКИЙ — міцний, сталий, що не піддається змінам. 

 ЖАХТІТИ — горіти яскравим полум'ям, палати. 

 ПРИМИЛЯТИСЯ — поведінкою, розмовою, манерами намагатися по-

добатися кому-небудь, зваблювати когось; словами, вчинками піддоб-

рюватися до кого-небудь з певною метою; підлещуватися. 

 ЛЮСТЕРКО — дзеркало. 

 ШПА́РКО — дуже швидко, спритно. 

 ПУТІВЕЦЬ — дорога між селами, польова дорога.  

 ШАФАРНЯ — скриня.  
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